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বৃদ্যপদংশ শ্লীপদানাং চিকিৎসা রঃ *-৪ ৪০২ 
| বিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

ক্ষত্ররোগ চিকিৎস। রা 2 ৪০৭ 

একবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শুকরোগ চিকিৎসা ৪ রর নর ৪১২ 

্ দ্বাবিংশতিতমোহইপায়ঃ | 

মুগরোগ চিকিৎসা রঃ রর 47 এ 

ত্রয়োবিংশোহ্ধার2 | 

শোকানাং চিকিৎসা নি রর ও তি হজ 

চতুব্বিংশতিহসোহ্ধ্যায়ঃ | 

অনাগতানাধ প্রতিষেধ বিপ্দঃ ৪ ৪২২ 

পঞ্চাবংশতিতমোইধায় 

মিশ্র চিকিৎসা ** রর দন ৪8৩৩ 
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বিষয়ঃ বড়বিংশতিতমোহপ্যায়ঃ |, পৃষ্ঠ | 

ক্ষীণবলীয় বাজীকরণং ... রঃ | ৪৩৬ 

সপ্রবিংশতিতমোহধ্যায়ই | 

৪৪০ সর্রবোপঘাত শমনীয় রসায়নম্ 

অষ্টবিংশন্ভিতমোইধায়ঃ | 

মেধা বুঙ্কামীয়রসায়নম্ আযুক্ষানীয়ধ্। **. র্ ৪৪২-৪ 

একোনত্রিংশভমোহ্ধ্যায়ঃ | 

ন্বভাবৰ্যাধিপ্রতিষেধনীয়ম্ রসায়নম্  ... ৪9৫ 

ভ্রিংশভ্তমোইধ্যায়ঃ | 

নিবৃত্তসন্তাঁপীয় রসায়নম্ ... ৫ 3 ৪৫০ 

একত্রিংশত্তমোইধ্যায়ঃ | 

শ্নেহোপযোগিক চিকিৎসা. রঃ 2 ৪৫9 

দ্বাত্রিশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শ্বেদাবচারণম্ ক ৪৬০ 

| ত্রয়োস্ত্রিশতমোহ্ধ্যারঃ | 

বমনবিরেচন সাধ্যোপদ্রব চিকিৎসা ..* ৮, ৪৬২ 

চতুক্িংশোভ্তমোইধ্যায়ঃ | 

বমনবিরেচন ব্যাপচ্চিকিৎসা 8 ও ৪৬৭ 

পঞ্চভ্রিংশত্তমোই্ধ্যায়ঃ | ঠা 

নেত্রবন্তি প্রমাণ গ্রবিভাগঃ ও ক ৪৭২ 

বট্ত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ | 

- নেত্রবস্তে ব্যাঁপচ্চিকিৎসা ... দঃ ১১০০8৭৬ 

সপ্তত্রিংশোত্তমোধ্যায়ঃ | 

'অঠুবাসনোত্তরবন্তি চিকিস। রর ছি ৪৮০ 

অষ্টত্রিংশভ্তমোধ্যায়ঃ | 

নিকুট্টোপক্রম চিকিৎক্ষা '. ৪৮৯ 
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বিষয়ঃ পৃউ1 | 

বস্তি কল্পন! রঃ / রঃ ৪৯৩ 

একোনচন্তারিংশত্তমোধ্যায়ঃ | 

আতুরোপদ্রব চিকিৎসা *** নি ৪৯ 

চত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ | 

ধৃূমনস্তকবলগ্রহ চিকিৎসা ..* ন্ রা ৫০২ 

কল্পস্থানমূ। 

প্রথমোহ্ধায়ঃ। 

অন্পান রক্ষাকলঃ রি নি টি ১ 

পু দ্বিতঠীয়োইপ্যায়ঃ | 

স্কাৰর বিষবিজ্ঞানম্ ঠা নর ৭ 

তলীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 

ঝঙ্গম শিষ বিজ্ঞানম্ ক রি নী ১২ 

চতুর্োহপ্যায়ঃ | 

সর্পদষ্ট বিষ বিজ্ঞানম্  ** রি রর ১৬ 

| পঞ্চমোইধ্যায়ঃ | 

সর্প কল্প চিকিৎস। হা ক *** ২২ 

ূ যষ্ঠোহধায়ঃ। 

মৃষিক রুল্পম্ ৪ রঃ ২৯ 

্ সপ্তমোহধ্যায়ঃ| 
ছুন্দুভিস্বনীয় মধ্যায়ঃ. *** * রা ৩্ঃ 

অই্মোইধাযায়ঃ। 

কীট কল: রা 8 রর ৩৭ 



৮০ 

উত্তর তন্ত্রমূ। 
শালকা তন্ত্রমূ। 

বিষয়ঃ প্রথমোইধ্যায়ঃ | পৃষ্ঠা । 

উপদ্রবিকাধ্যায়ঃ | রি রি টা ১ 

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ। 

সন্ধিগত রোগ বিজ্ঞনম্ ... -** ্ 

তৃতীয়োইধ্যায়ঃ | 
বত্বগতরোগ বিজ্ঞান ... হি রি ৫ 

চতুর্থেহধায়ঃ। 

গুরুগত রোগ বিজ্ঞানমূ ... টা ৭ 
পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ। 

কৃষ্ণগত রোগ বিজ্ঞানম্ **. রর রা ৮ 

বষ্ঠোহধ্াযায়ঃ | 

সর্বগত রোগু বিজ্ঞানমূ ... ক 5: ৪ ৯ 
সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

দৃষ্টিগত রোগ বিজ্ঞামম্ ১১ 
অই্মোহ্ধ্যায়ঃ | ' 

চিকিৎস! প্রবিভাগ বিজ্ঞানম্ রঃ ৪ ১৫ 

নবমোহ্ধ্যায়£ | 

বাতাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ নি নর । ১৭ 

দশমে হধ্যায়ঃ | 

পিত্তাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ ... রি .. ১৮ 

একাদশোধ্যার়ঃ | 

শ্লেশ্াডিযান্দ প্রতিষেধঃ ... রর রা ১৯. 

ছাদশাধ্যায়ঃ | 

রজ্জাভিষান প্রতিষেধঃ .., ১৪ ২৯ 



0/ ০ 

বিষয়।ঃ ভ্রয়োদশাধ্যান়ঃ | পৃষ্ঠা । 

লেখ্যরোগ প্রতিবেধূ ডি ২৫ 

, চছুর্দশাধ্যায়ঃ | 

ভেদ্যরোগ প্রতিষেধঃঠ **, এও ৪ ২৬ 

পঞ্চদশোহ্ধায়ঃ | 

ছেদ্যরোগ প্রতিষেধঃ .*; রি দি ২৭ 

ষোড়শাধ্যায়ঃ। 

পক্কোপ গ্রাতিষেধঃ 2 রি রে ৩৪ 

সপ্তদশোহইধ্যায়ঃ | 

দৃষ্টিগত রোগ প্রতিষেধঃ বি টা ৩৪ 

অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

ক্রিয়াকলঃ রি 2 ৩৮ 

উনবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

নয়নাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ -*, রি 276 এ ৪৬ 

বিংশতিতমোহ্ধ্যায়ত। রঃ 

কর্ণগত রোগ বিজ্ঞানমূ :*, রঃ রর ৪৯ 

ঃ একবিংশতিতমোহ্ধ্যার়ঃ। 

কর্ণপতরো!গ প্রতিষ্ধেঃ ০, ৫০ 

দ্বাবিংশতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | 

নাসাগত রোগ বিজ্ঞানম্ ্ ,১১51৫৫ 
ভ্রয়োবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

নাসাগতরোগ গ্রতিষেধঃ ... রঃ রঃ ৫৬ 

|  চতুর্ব্িংশতিতমোধ্যায়ঃ ! 
প্রতিশ্তায় প্রতিষেধঃ ৪৮ 2২ রঃ ৫৬. 

পঞ্চদিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | | 

শিরোরোগ বিজ্ঞানম 
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ষড়শিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

বিষয়ঃ 

শিরোরোগ বিজ্ঞানম্্ .১, 

সপ্বরিৎশতিভতমোইপ্যায়ঃ | 

কৌমার ভূত্যতন্ত্রঃ | 
নবগ্রহাকতি জ্ঞানম্ রি 

অষ্টাদিংশতিতমোহধ্যারঃ | 
হবন্দগ্রহ প্রতিষেধম্ টি 

উনত্তিংশত্তমোইধায়ত। 

স্কন্দাপন্মার গ্রতিষেধঃ 

ত্রিংশভমোধ্যায়ঃ | 

শকুনী প্রতিষেধঃ 

একব্রিংশন্তমোইধ্যায়ঃ| 

রেবতী প্রততিষেধঃ রঃ রঃ 

ছ্বাত্রিংশত্তমোহধায়ঃ | 

পুন! প্রতিষেপঃ নি 

ভরয়স্ত্িংশভমোধায়ত | 
ভন্ধ পুতনা প্রতিবেধঃ ... রি 

চতুন্ত্রংশভমোপ্যায়ঃ | 

শীতপৃভন! প্রতিষেধঃ রঃ 

পঞ্চভ্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ। 

সুখমত্িকা প্র।তষেধঃ  .** 

| ষট্ত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ | 

*নৈগমেব প্রতিষেধঃ ও -১, রঃ 

| সপ্তত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ « 
্াহোৎপত্তি বিষরণম্ .., নি ও 

পৃষ্ঠ! । 

৬২ 

৬৩৬ 

৮ 

৬৯ 

৭৬ 

৭১ 

৭২ 

৭৩ 

৭৩ 

৭ 

প€ 

১০ 
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বিষয়ঃ .. অষ্টত্রিংশভ্তমোহধ্যায়ঃ | 

যোনিব্যাপহ প্রতিষ্পেম্ ১১ 

উনচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ | 

জর প্রতিষেপঃ , 

চত্বারিংশত্তমোষধ্যায়ঃ। 

অতীসার প্রতিবেধঃ রি নি 

একচত্বার্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ। 

শোষ প্রতিষেধঃ 

ভ্বিচত্বারিংশত্তমোহধায়ত | 

গুল প্রতিষেধঃ রঃ টা 

ত্রিচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ। 

হৃদ্রোগ প্রতিষেধঃ নি সু 

চতুশ্ত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ | 

পাুরোগ প্রতিষেধঃ ১ ৪ 

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ | 

রক্তপিত্ত প্রতিষেধঃ *** ৫ 2 ড় 

ষট্চত্বারিংশভ্তমোহধ্যায়ঃ | 

মুচ্ছণপ্রতিবেধঃ র 

র সপ্তচত্বারিংশততমোহ্ধ্যায়ত | 

পানাত্যক প্রতিষেধঃ নে 

অই্টচত্বারিংশন্তমোহ্ধায়ঃ। 

তৃষ্ণা প্রতিষেধঃ 

উপপঞ্চশন্ুমোহ্ধ্যায়ঃ | 

ছর্দি গ্ররতিষেধঃ 

পঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

হিকা প্রতিষেধঃ রর রি টি 

পুষ্ট । 
৭৭ 

৮৩ 

১২২, 

১৩৩ 

১৪৩) 

».১৫১ 

১০৬ 
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বিবয়াঃ একপর্চাশন্তরনোহধ্যায়ত | পট] 11 

শ্বাস প্রনিষেনঃ 27 রি ১৫৯ 

দ্বিপঞ্চাঁশনভ্তমোইপ্যায়ঃ 

কাস প্রতিষের: ৮ ১০, নর ১৯৩ 

তিিপঞ্চাশতমেধইধ্যায়হ | ) 

্র্ডেদ প্রতিষেপঃ নন রর ডঃ ১৬৭ 

টত্ত:পঞ্চাশভ্তমোহধায়ঃ | ০ 

কমি রোগ চিকিৎসা রর রে ১৬৯ 

পঞ্চপঞ্চাশস্তমোহধায়ঃ | 

উদ্দাব্ধ প্রতিনেপঃ রঃ রর , ১৭৩ 

ষট্পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | * 

বিস্যচিকণ প্রতিযেধঃ রি রি রঃ ১৭৬ 

সপ্তপঞ্চাশরমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অরোচক প্রতিযেপঃ ৫ ৪ ১৭৮ 

অই্টপঞ্চাশত্তমোহ ধাঁয়ঃ। 

মত্রাঘাত প্রতিষেধঃ 8 তর * ১৮১ 

উনষট্টিতমোহধায়ঃ | 

মুতদোষ প্রতিষেধঃ রর রি তত ১৮৫ 

ষষ্টি হমোহধাায়ঃ। 

অমানুষ প্রতিযেপঃ ১০ তি ৮৭ 

একষট্টিতমোহধ্যায়ঃ| 

অপন্মার প্রতিষেধঃ 2 হি ১৯২ 

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ| 

উন্মাদ প্রতিষের্ঃ . £  .১, রি ৫ ১৯৫ 

ত্রিষট্টিতমেহধ্যায়ত | 

রীছেদ বিকল্প জান্ধম ... ও 2 ১১০ 
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বিষয়ঃ চত্ঃযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | পৃষ্ঠা । 

*শ্বস্থবৃত্ত মধ্যাযঃ না ২৪০ 

| পঞ্চষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

তন্রযুক্তীয় মধ্যায়ঃ রর মি ২০৬ 

ষট্যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 

ধদ্বোষভেদ বিকল্পন। জ্ঞানম ৪ রি ২১৯ 

সুচীপত্রম্ সমাপ্রং। 



সুত্রস্থান । 

বিষয় গ্রাথম অধ্যায় । 

আয়ুর্বেদোতৎপত্তি বিবরণ .** 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

শিষ্যোপনয়ন বিধি 

তৃতীয় অধ্যায়। 

গ্রন্থস্থিত বিষয়ের বিবরণ *. 

চতুর্থ অধ্যায় । 

গ্রভাষনীয় অধ্যায় 

পঞ্চম অধ্যায় । 

আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ ... 

যগ্ঠ অধ্যায়। 

থতু বিবরণ 

সপ্ুম অধ্যায় । 

ষন্্ বিবরণ 

অষ্টম অধ্যায়। 

শ্রবব্যবহার প্রণালী *** 

নবম অধ্যায় । 

€ চকিৎসা বিধি ও রোগা জ্ঞান রর 

দশম অধ্যায় । 

চিকিৎসকের কর্তব ... ্য 

পৃঠা] | 

১৩ 

১৮ 

২ 

| ত্৮ 

৩১ 

৫ 

৩ 



বিষয় 

শগরপাক ও প্রয়োগ 

অগ্রিকন্ম বিধি 

১৩/০ 

একাদশ অধ্যায় । 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

জলোৌকা ব্যবহার প্রণালী ... 

শোণিত বর্ণন 

চতুর্দশ অধায়। 

পঞ্চদশ অধায়। 

দোষধাতু ও মলক্ষয় বুদ্ধি বিজ্ঞান 

মোড়শ অধ্যায়। 

কর্ণ বেধ ও বন্ধন প্রণালী ... 

পক্কাপক্ক ব্রণের লক্ষণ 

ব্রণের আলেপন ও বন্ধন 

ব্রণ হইলে যেরুপ আচরণ কর্তব্য তাহার উপদেশ 

পপ্পুদশ অধ্যায় । 

অষ্টাদশ পধ্যায়। 

উনবিংশ অধ্যায় । 

বিএ অধ্যায় । 

আহারীয় দ্রবোর হিতাহিত বর্ণন 

একবিংশ অধ্যায়। 

বাতাদির স্থান সঞ্চয় প্রকোপ গ্রসরণ ও 

তন্্বারা ব্রণোখপত্তির 

ব্রণের আাব বিজ্ঞান 

বিবরণ 

.দ্বাবিংশ অধ্যায় । 

পৃষ্ঠা । 

৩৮ 

৪৪ 

৪৭১ 

€9 

৬৩৩ 

৩ 

১০২ 

১০১১ 



১1০ 

বিষয় ব্রয়োবিংশ অধ্যায় । 

কৃত্যারুত্য বিধি 

চতুব্বিংশ অধ্যায় | 

ব্যাধি সমুদ্দেশ 6 রঃ ্ 

পঞ্চবিংখ অধ্যায় । 
অই্বিধ শস্ত্র কর্মের বিবরণ... 

ড় বিংশ অধ্যায় । 

প্রণষ্টশল্যের বিজ্ঞান 

সুণংশ অধ্যায়। 

শল্য অপনয়ন 

অষ্টানিংশ অধ্যার | 

বিপগী তবিপরীত শ্রণের বিজ্ঞান 

একো নাত্রংশ অধ্যায়। 

বিপরীতাঞ্পিদীত দু, শকুন, ও স্বপ্ন নিদশন 

ত্রিংশ অধ্যান্্। 

গধ্ক্রিয়ের দ্বারা বিপরীত জ্ঞান যা 

এক্রিংশ অধ্যায়। 

ভায়াদির দ্বার মৃত্যু লক্ষণ নিণয় 

| দ্বাত্রংশ অধ্যায় । 

স্বতাবের বিপ্রঠিপন্তি 

ত্রয়নত্রিংশ অধ্যায়। 

অপাধ্যু রোগের বিণরণ 

চত্রুস্্রশ অধ্যায়। 
মুক্ষসেনীষ বিবরণ 

| পঞ্চত্িংশ অধ্যায় । , 

আন্তুরোপক্রমনীর অুধ্যায় ... রর 

পৃষ্ঠা | 
১১৪ 

১১৯৭ 

১৩১ 

৮৩৪ 

১৩৬ 

১৪6৫ 



১1/০ 

বিষয় যট্ত্রিংশ অধ্যায় ) 

শোফের চিকিৎসা, 

| 'সপ্তত্রিংশ অধ্যায় । 

ওঁষধ সংগ্রহার্৫থ ভূমি পরীক্ষা 

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় । 

দ্রব্য সংগণীয় অধ্যায় 

ৃ একোনচত্বারিশৎ অধ্যাঁয়। 

সংশোধন ও শংসমনীয় দ্রব্যের বিবরণ *** 

ঢঁ চত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

দ্রবা। রস, গুণ, বীর্ধ্য ও পাকের বিজ্ঞান 

রহ একচত্বারিংশৎ অপধ্যায়। 

দ্রবোর বিশেষ বিজ্ঞান *১, রঃ 

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

রস বিশেব বিজ্ঞান | 

ত্রিতত্বারংশৎ অধ্যায় । 

বমন দ্রব্য বিধি রঃ 

চতুশ্চভ্তারিংশৎ অধ্যায় । 

বিরেচন দ্রব্য বিধি রম রা 

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

দ্রবপ্রক্যের গুণ বর্ণন। 

জল বর্গ 

দগ্ধ বর্গ 

দধি বর্ণ 

তক্র বর্গ রর 

ঘ্বত বর্ণ 

তৈল বর্গ রর 2 22 উ৬ ৬. 

১৬৫ 

১৭০ 

১৮২ 

৯১০ 



১1%০ 

বিষর পৃষ্ঠা । 
মধুর্র্ণ 2 পু রা ইট 

ইক্ষু বর্গ পভ ৪ 4 0 ২১৩ 

মদ্য বর্গ 88 টি এ ২১৫ 

মূত্র বর্গ ০৪ ফি ৮ ২১৯ 

 অন্পপান বিধি রি ৪ ২২১ 

কুধান্য বর্গ রর টি ২২২ 
মাংসবর্গ রা ০৯০ রন ২২৫ 

ফল বর্গ ০ ৮ ক ২৩ 

শ/ক বর্গ রঃ রি রি ২৪০ 

পুষ্প বর্গ রি রঃ ২৪৫ 

লবণ ব্গ ৮০, রর রর ২৪৮ 
রুতান্ন বর্গ যো 2 ২৫০ 

রমবীর্ধ্য বিপাকানুসাঁরে ভক্ষ্য দ্রব্যের ৭ 2 ২৫৬ 
সর্বান্ুপান বর্গ ৪ নু যী ২৫৯ 
আহার প্রস্তত করিবার ও ভোগ করিবার বিধি ৫ ২৬১ 
শৈত্যাদি দ্রব্য গুণের ক্রিয়া বিৰরণ ... ২৬৭ 

নিদান স্থান । 

প্রথম অধ্যায়। 

বাতবা)ধি নিদাঁন এ ন্ ক ২৭০ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

অর্শ নিদান ঢু 8 র্ ২৭৯ 
তৃতীয় অধ্যায় । 0 

অধ্ুরী নিদান 2 হু ৮" ২৮২ 



বিষয় 

ভগন্দর নিদান 

কুষ্ঠ নিদান 
ক্ষুদ্র কুষ্ঠ নিদান 

গ্রমেহ নিদান 

উদর রোগের নিদান 

মূঢ় গর্ভ নিদ্বান 

বিদ্রধি নিদান। 

১।৩/ ০ 

চতুর্থ অধ্যায় । 

"পঞ্চম অধ্যায় | 

ষষ্ঠ অধ্যায় ্ 

সপ্তুম অধ্যায়। 

অষ্টম অধ্যায়। 

নবম অধ্যায়। 

দশন অধ্যায়। 

বিসর্প, নাড়ী ও স্তন রোগের (নদান 

একাদশ অধ্যায় । 

গ্রন্থি, অপচি, অর্ধ,দ ও গলগণ্ডের নিদান... 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

বুদ্ধি, উপদংশ ও শ্রীপদের নিদান 

ক্ষুদ্র রোগের নিদান 

শুকদোষ নিদান 

ভগ্নের নিদান 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 

চতুর্দশ অধ্যায় । 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 

পৃষ্ঠা । 

২৮৫ 

২৮৮ 

১৪৬ ২৮৯ 

২৯২ 

২৯৫ 

৩৪৩৬ 

৩১৩ 

৩১২ 

৩১৮ 



বিষর 

মুখরোগের নিদান 

সর্ব ভূত চিন্তা শরীর 

শুক্র শোণিভ শুদ্ধি 

গত্তাবক্রান্ততি 

গর্ভব্যাকরণ 

গ্রতাঙের বিবরণ 

মর্মস্থান নিরূপণ 

শিরা বরণন *** 

৯০ 

যোড়শ অধ্যায় । 

শারীর স্থান । 

প্রথম অধ্যায় । 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

তৃতীর অধ্যাঁয়। 

চতুর্থ অধায়।' 

পঞ্চম অধ্যায়। 

বন্ঠ অধ্যায় । 

| সপ্তম অধ্যায় । 

৪৮5 

অষ্টম অধ্যায় । 

শির! বিদ্ধ করিবার গ্রণ।লী 

ধমনী ব্যাকরণ 

'প্রত্যঙগের বিবরণ 

নবম অধ্যায়। 

দশম অধ্যায়। 

পৃষ্ঠা | 

৩৪২ 

৩৪৮ 

৩৬৩ 

৩৭২ 

৩৮১ 



বিষয় 

অন্নপান রক্ষাঁবিধি 

স্তাবর বিষের বিজ্ঞান 

সর্পাদির খিষ পিজ্ঞান 

সর্প দংশন বিষবিজ্ঞান 

সর্পদংশের চিকিৎসা 

মুখিক কল 

ওহধ প্রকরণ 

কীট কল 

দ্বিব্রনীয় চিকিৎস। 

সদ্যব্রণের চিকিৎসা 

১)/০ 

কল্প স্থান। 

বিষ চিকিতসা । 

রি অধ্যায় । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

তৃতীয় অধ্যায় । 

চতুর্থ অধ্যায় । 

পঞ্চম অধ্যায়। 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

সপ্তম অধ্যায় 

অষ্টম অধ্যায়। 

চিকিৎসিত স্থান । 

প্রথম অধ্যায় । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

পৃষ্ঠ) । 

১২ 

১৭ 

২৪ 

৩২ 

৩৭ 

৫২ 



১ « 

বিষয় 

তৃতীয় অধ্যায় । 

ভগ্নের চিকিৎস। রি 

চতুর্থ অধ্যায় । 

বাতব্যাধির চিকিৎস! | 

ূ পঞ্চম অধ্যায় । 

মহাব্যাতব্যাধি, বাতরক্ত ও আমবাত চিকিৎস! 

যষ্ঠ অধ্যায়। 

অর্শ চিকিৎস! 

সপ্তম অধ্যায় । 

অশ্মরী চিকিৎস। রঃ টা 

অষ্টম অধ্যায় । 

ভগন্দরের চিকিৎস! 

ৃ নবম অধ্যায় । 

কুষ্ঠ চিকিতসা 

দশম অধ্যায় । 

তৈলমোদকাদি প্রস্ততের জ্ঞাতব্য বিষয় 

মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা 

একাদশ অধ্যায়। 

প্রমেহ চিকিৎস! ও 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

প্রমেহ পিড়ক1 চিকিৎসা *.. রর 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

মধুমেহ চিকিৎস! ূ রঃ 
ৃ | চতুর্দশ অধ্যায় । 

উদর রোগের চিকিৎসা **, 

পৃষ্ঠা । 

৭৩ 

৭৯ 

৮৩ 

১০৩ 

১১১ 

১৩৪ 

১৩৭ 

১৪০ 

১৪৩ 



১ ৬/ ০ 

বিষয় পঞ্চরশ অধ্যায়। 

মুঢ়গর্ত চিকিৎসা 

ষোড়শ অধায়। 

বিদ্রধি চিকিতসা 

সপ্ুদশ অধ্যায় । 

বিসর্প নাড়ী স্তনরোগের চিকিৎসা রর 

অগ্নাদশ অধ্যায়। 

গ্রন্থি অপচি অর্ধ,দ গলগণ্ডের চিকিৎসা *-* 

| উনবিংশ অধ্যায়। 

বৃদ্ধি উপদংশ ও শ্লীপদের চিকিৎস। 

বিংশ অধ্যায়। 

কুদ্ররোগের চিকিৎস! 

একবিংশ অধ্যায় । 

শৃকরোগের চিকিৎস! রঃ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় 

মুখরে'গের চিকিৎস। 4 

ত্রয়োবিংশ.অধ্যায়' 

শোফের চিকিৎসা সু 

| | চতুর্বর্বংশ অধ্যার | 

'স্বান্্যরক্ষান্প প্রণালী 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 

মিশ্রক চিকিৎস। ৪ 

ষড়বিংশ অধ্যায় । 

্ষশণশরীরে বাজীকরণ প্রণালী 

সপ্তবিংশ অধ্যায়। 

শর্বোপঘাত শমনীয় রসায়ন 

পৃষ্ঠ । 

১৫০ 

১৫৫ 

১৩৬৪ 

১৭৩ 

১৭৬ 

১৮৬ 

১৮০৯ 

১৯২ 

২০৯ 



১৮০ 

বিবয় 

আই্টাবিংশ অধায়। 

মেদ ও আরুক্গামীর রসায়ন 

উনত্রিংশ আপ্যায়। 

স্বাভাবিক বাপি গ্রতিযেধনীর রসায়ন 

ত্রিশ অধ্যার | 

নিবন্ধ সম্তাপীয় রসায়ন 

একত্রিংশ অধ্যায় । 

দ্নেভপাকবিপধি ও শ্লেভোপধোগী চিকিৎসা 

স্থশ্ষত মতভেমান পরিভাষা .*. 

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় । 

ম্বেদগ্রয়োগ প্রণালী 

ত্রয়ন্তিংশ অধ্যায় । 

বমন বিরেচন সাধ্য উপদ্রবেয় চিকিৎসা) .., 

| উত্দ্রিংশ অধ্যায় । 
বমন বিরেচনের ব্যাপদের চিকিৎসা 

পঞ্চত্রিপশ অধ্যায় | 

নেত্রবস্তির পরিমাণ ও তাহার চিকিৎসা... 

ষটত্রিংশ অধ্যায় । 

নেত্রবস্তিব্যাপ চ্চিকিৎসা ... ১, 

সপ্টত্রিংশ অধায়। 

অনুবুধসন ও আস্থাপন 

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় । 

নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ 2৪: 

উনচত্বারিংশ্-অধ্যায়। 

আতুরোপদ্রব চিকিৎসা 

পৃষ্ঠা | 

২১৪ 

২২০ 

২২৩ 

১২৫ 

২৩০ 

২৩৪ 

২9০ 

২৪৭ 

২৫২ 

১৫৬ 

২৬৬ 



১৮/০ 

বিষয় ' চত্বারিংশৎ অধ্যায়। পৃষ্ঠা | 
ধূননস্য ও কবলগ্রহ' প্রণালী ডা ২৭৮ 

উত্তরতন্ত্র | 
প্রথম অধ্যায় | 

নেত্ররোগের বিবরণ রে ক ৫ ২৮৭ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

নেত্রের সন্ধিগত রোগের বিবরণ ৫ ২৯০ 

ভূতীয় অধ্যায় । 

বত্মগ রোগের বিবরণ ... ্য ২৯১ 

চতুর্থ অধ্যায় | 

শুকমণ্ুলগত রোগের বিজ্ঞান রঃ ও ইহ 

পঞ্চম অধ্যায় । 

কষ্চনগুলগত রোগের বিজ্ঞান রি রা ২৯৩ 

ব্ঠ অধ্যায়। 

শেতের সন্বস্থানগত রোগের বিজ্ঞান *** রি ২৯৪ 

সপ্তম অধ্যায় । 

দুষ্টিগত রোগের বিবরণ ... রঃ রঃ ২৯৬ 
আম অধ্যায় । 

নেত্ররোগের চিকিৎসা! বিভাগ ** ্ ২৯৯ 

নবম অধ্য।য়। 

বাঘুন্গন্ত অভিষ্যন্দ রোগের চিখিতসা .., টু ৩০৯ 

দ"ম অধ্যায়। ্ 
পিতলন্ত অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা ... টি ৩০২ 

একাদশ অন্যায়। 
ঙ 

পোস্ট শ্লেক্সজন্ত অভিষ্যন্দ রোগের চিকিতনা ,.. ৩৪৩ 



১৪৩ 

ব্যিয় দ্বাদশ অধ্যায়। 

রক্তজন্ত অভিষনন্দ রোগের চিকিৎসা ... 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

লেখ্যরোগের প্রক্রিয় 

টতুর্দশ অধ্যায় । 
ভেদ্য রোগের প্রক্রিয়া ১, রন 

পঞ্চদশ অধায়। 

ছেদ্যরোগের প্রক্রিয়া 

যোড়শ অধ্যায়। 

পক্মকোপের প্রতিকার 

শপুদশ অধ্যায়। 

দৃষ্টিগতরোগের প্রতিকার ... 

অষ্টাদশ অধ্যায় | 

ক্রিয়াকল্প, ৮0 ৮ 
উনবিত্শ অধ্যায় । 

নয়নাভিঘাত প্রতিষেধ 

বিংশ অধ্যায়। 

কর্ণরোগ 

একবিংশ অধ্যায় । 

কর্ণরোগের চিকিৎসা রঃ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় । 
নাসাগত রোগের বিবরণ .. 875 * 

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । 
নাসাগত রোগের চিকিৎস1 রঃ ৪.4 

ী 

চতুর্নিংশ অধ্যায় । 
*গ্রৃতিশ্থায় রোগের চিকিতসা রী ছি 

পৃষ্ঠ! | 
৩০ ৫ 

৩১০ 

৩২২ 

৩২৯ 

৩৩১ 

৩৩২ 

৩৪৬ 

৩৩৮ 

৩৩৯ 



১%৩/« 

বিষয় পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 

শিরোরোগের বিবরণ *** রী 

যড়বিংশ অধ্যায় । 

শিরোরোগের চিকিৎসা **৮ ০ 

সপ্তবিংশ অধ্যায় । 

নবগ্রহের আকৃতি জ্ঞান | 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় । 

স্কন্নগ্রহ চিকিৎসা 

উনত্রিংশ অধ্যায় । 

স্কন্দাপন্মার রোগের চিকিৎসা রি 

ভ্রিংশ অধ্যায় । 

শকুনিগ্রহের চিকিৎসা তত 

একত্রংশ অধ্যায় । 

রেবতী গ্রহের চিকিৎসা .** রি 

ৃ দ্বাত্রিংশ অধ্যায় । 

পৃতনা গ্রহের চিকিৎসা *** রা 

ত্রয়ন্ত্িংশ অধ্যায় । 

অন্ধ পুক্তনা চিকিৎসা রঃ 

চতুন্তিংশ অধ্যায় । 

শীত পূর্তন1 চিকিৎসা ... রি 
পঞ্চব্রিংশ অধ্যায় । 

মুখমণ্ডিকা চিকিৎসা ... ৪ 

ষটত্রিংশ. অধ্যায় । 

নৈগমেষ গ্রহের চিকিৎসা ... হু 

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 

গ্রছোতৎপত্তির বিবরণ 

পৃষ্ঠ! 

৩৪২ 

৩৪৪ 

৩৪৭ 

৩৪৯ 

৩৫৬ 

৩৫১ 

৩৫১ 

শ৫২ 

৩৫২ 

৩৫৩ 

৩৫৪ 

৩৫৪ 



বিষয় 

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় । 

যোনি রোগের চিকিৎসা ... রর 

উনচত্বারিংশৎ অধ্যাঁয়। 

বর রোগ 

রস ঘ্বৃত য় 

চত্বারিংশৎ অধ্যায়। 

অতিসার রোগের বিবরণ ... 

গ্রহণী চিকিৎসা রা 

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়। 

শোষ রোগের চিকিৎস! 2 

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

গুল রোগের চিকিংস! 

শ্ল রোগের চিকেৎস। 

ত্রিচত্বারংশখ অধ্যায় । 

হৃত্রোগের চিকিৎসা! রঃ 

চতুশ্চত্তারিংশৎ অধ্যায় । 

পাঁও,রোগের চিকিৎসা "০, 

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

রক্তপিত্বের চিকিৎস! 

ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায় । 
মুচ্ছ+'রোগের চিকিৎসা ... রর 

সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

ম্দ্যপান-জন্ত রোগের চিকিৎসা! রঃ 

নি অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 
ছক চিকিৎসা « 

পা । 

৩৫৬ 

৩৫৮ 

৩৭৭ 

৩৮৫ 

৩৯৭ 

৩৯৮ 

৪০৮ 

৪১৩ 

৪১৪ 

৪১৮ 

8২৩ 

৪২৫ 

৪৩১ 



২/০ 

বিষয় উনপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

ছর্দি চিকিৎসা টি ন 

পঞ্চাশৎ অধ্যায় । 
হিক্কা চিকিৎসা | 

একপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

শ্বাসরোগের চিকিৎসা! 2 

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

কাশ রোগের চিকিৎসা রঃ 

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

্বরভেদ চিকিৎসা 

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

কৃমিরোগ চিকিৎসা যি 

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

উদাবর্ত রোগের চিকিৎসা... 

| যটু পঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

বিস্চিক চিকিৎস। রি রা 

ূ সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায় 

অরোচক চিকিৎস! রা 2 

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

মুত্রাঘাত' চিকিৎস সর রর 
উনষষ্টিতম অধ্যায় । 

মৃরদোষ চিকিৎস| 

ষষ্টি অধ্যায় । 
অমানুষ রোগের চিকিৎস1.." 

একযষ্টিতম অধ্যায় । 

অপম্মার রোগের চিকিৎসা... 

পষ্ঠা । 

৪৩২ 

৪৩৭ 

৪৩৭৯ 

৪৪৩ 
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৪৪৯ 
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৪৫৯ 

৪৩ 

৪৬৪ 

৪৬৫ 

৪৬৯. 



২%০ 

দ্বিষষ্টিতম অধ্ায়। 

উন্মাদ রোগের চিকিৎস। ... রে রর 8৭২ 

ব্রিষষ্টিতম অধ্যায় । 

রসভেদের বিবরণ টা রা রে ৪৭৪ 

চভুঃষষ্টিতম অধ্যায় । 
শ্বাস্থ্যরক্ষ1! বিধি দঃ ৫ রঃ ৪৭৬ 

স্চিপত্র সমাপ্ডু । 



সুখ্রুতঃ ৃ 

সুত্রস্থানম্। 
সম্প্রীতি ০০০ 

গ্রথমাধ্যায়ঃ ॥ 

নমে। ব্রহ্ম প্রজা পত্য শ্বিবলভি দ্বন্স্তরিস্থ শর্ত প্রভৃতিভ্যঃ। 
অথাতো৷ ,বেদোতৎপন্তিং নামাধ্যায়ং বাখ্যান্তামঃ | যথোবাঁ 

ভগবান্ ধন্বস্তরিঃ সুশ্রতার। অথ খলু ভগবস্ত মমরবর মুষিগণ- 

পরিবুত মাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরি মৌপধেনব-বৈতর- 
ণৌরভ্র-পৌক্চলাবত-করবীর্ধয-গোপুর-রক্ষিত-সথশ্ত প্রভৃতয় উচ্ুঃ। ভগবন্ 
শারীরমানসাগন্তত্বাভাবিটক ব্যাধিভি ব্বিবিধবেদনাভিঘাত্োপক্রতান্ 

সনাথানপ্যনাথবদ্ধিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভিসমীক্ষ্য মনসি 

নঃ “পীড়া ভবতি তেষাং স্থুখৈষিণাং রোগোপশমার্থমাত্মনঃ প্রাণ- 

যাত্রার্থঞ্ প্রজাহিতহেতে। রায়ুর্ধেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্- 

মানং। অত্রায়ভ্রমহিকমামুক্সিকঞ্চ শ্রেয়ঃ। তগ্ভগবস্ত সুপপন্নাঃ ম্ম$ 

শিষ্যত্বেনেতি । তান্ুবাচ ভগবান্ স্বাগতং বঃ। সর্বএবামীমাংস্ত। 
অধ্যাপ্যাশ্চ ভবস্তো  বৎসাঃ । ইহ খন্বায়ুর্বেদে! নাম যছুপাঙ্গ 

মথর্ববেদস্যাক্গৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহত্র মধ্যায়সহত্রঞ্চ কৃতবান্ 

স্বয়ভূঃ।  ততোহল্লাযু মল্লমেধস্ব্াবলোক্য নরাণাং ভূয়োহষটধা 
প্রণীতবান্। 

তদবথ1। শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎস ভূতবিদ্য। কৌমারভৃত্য 

মগদতন্ত্রং রর্সায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্্বমিতি। 

নী 



শ্রুতঃ। [অধ্যায় ১। 

অথাস্থ প্রত্যঙ্গলক্ষণসমা সঃ | 

অত্র শল্যং নাম বিবিধতৃণকাষ্ঠপাষাথপাংগুলোহলোষ্টাস্থিবাল- 

নখপুষকাত্রা বান্তগর্ভশল্যোদ্ধরথার্থ২ . যন্ত্রশস্ত্ক্ষারাগ্থি প্রণিধানব্রণবিনিশ্স- 

যার্থঝ। 

শালাক্যং নাম উর্দীজক্রগতানাং রোগাণাং শ্রবণনয়নবদনপ্রাণাদি- 

সংশ্রিতানাং ব্যাধীনাযুপশমনার্থমূ। 
কায়চিকিৎসা নাম পর্বাঙ্গনংস্যতানাং ব্যাধীনাং জ্রাত্তীসাররক্- 

পিত্রশোবোন্মাদ পন্থা রকুষ্ঠমেহাদীনামুপশমনাথম্ । 

ভূতবিদ্যা নাম দেবাস্থরগন্ধর্বধক্ষরক্ষ:পিতৃপিশাচনাগগ্রাহাদ্রযপত্থ ইট" 

চেতসাং শান্তি কম্মবলিহরণাদিগ্রহোপশমনার্থম । 

কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণধাত্রীক্ষীরদোষসংশোধনার্থং ছষ্- 

স্তন্তগ্রহসমুখানাঞ্চ ব্যাধীনামুপশমনার্থম্। 

অগদতনুং নাম সর্পকীটলুতাবৃশ্চিকমুষষিকাদিদষ্টবিষব্যঞ্জনার্থং খিবিধ- ] 
বিষলংযোগবিষোপহতোপশমনার্থম্। 

রসায়নতন্ত্ং নাম বয্ংস্থাপনমাযুন্মেধাবলকরং রোগাপহুরণ- 

সমথব । 

বাজীকরণতন্্ং নাম অন্পহষ্টবিশুফক্ষীণরেতসামাপ্যায়নপ্রাদোপ- 

চয়জনননিমিত্তং প্রহর্যজননার্থর। এবময়মাধুব্বেদোহষ্টাঙ্ক 

উপদিগ্ঠতে। 

অত্র কট্মৈ কিমুচ্যতামিতি। ভ উচুঃ। অন্মাকং সর্ধেষামেব 
শল্যজ্ঞানমূলং কৃত্বোপদিশতু ভগবানিতি। স উবাচৈবমন্ত্িতি | 
ত উঠুভূয়ো২পি ভগবস্তমূ। অন্মাক মেকয়তীনাং মতমভিসমীক্ষ্য 
স্শ্রুতো ভগবন্তং প্রক্ষ্যতি। অন্মৈ চোপদিশ্তমানং বর়মপুযুপধার- 
রিষামঃ। স হোবাচৈবমন্ততি। বৎস নুশ্রুত ইহ খবাযুর্রেদ- 

প্রয়োজনং ব্যাধযুপক্থগানাং ব্যাধিপপিমোক্ষঃ আস্ত রক্ষণঞ্চ। 



অধ্যায় ১।] সুত্রস্থানম্। রি 

আয়রম্রিন ধিদ্াতেইনেন বা আ়র্কিন্দতীত্যায়,র্কেদঃ ৷ তন্তাঙ্গবরমা- 

দ্যমাগম প্রতাক্ষান্ুমনোপমানৈরবিরুদ্ধমুচ্যমান মুপধারয়। এতন্ধাঙ্গং 

প্রথমং প্রাগভিঘাতব্রণসংরোহাদ্যজ্ঞশিরঃসন্ধানাচ্চ । শ্রায়তে হি 

যথা রুদ্রেণ ফন্ঞস্য শিরশ্ছিন্নমিতি ততো দেব! অশ্বিনাবভিগ- 

ম্যোচুঃ। ভগবস্তৌ নঃ শ্রেষ্ঠতমৌ  যুবাং ভবিষ্যথঃ। ভবস্তযাং 
যন্ঞসা শিরঃ সন্ধাতবাং তাবৃচতুরেবমন্ত্িতি। অথ তয়োরর৫থে দেব! 
ইন্জ্রং যজ্ঞতাগেন প্রাপাদয়ন। তাভাং যজ্ঞন্ত শিরঃ সংহিতমিতি। 
অষ্টাস্বপি চায়েেদতস্ত্রেঘেতদেবাধিক মভিমভ মাশুক্রিয়াকরণাদ্- 

বস্থশস্ত্রক্ষারাগ্রি প্রণিধানাৎ সর্বতন্ত্রপামান্তাচ্চ। তদিদং শাশ্বতং পুণ্যং 

বগ্যং যশন্ত মায় য্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি। 
ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজ্লাপতিরধিজগে তন্মদশ্রিনী বন্থিত্যামিজ্্ 

ইঞ্জাদহং ময়! ত্িহ প্রদেয়মর্থিত্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ | 

ভবতি চাত্র। 

অহং হি ধন্তন্বরিরাদিদেবে! জরারুজা মৃত্যুহরোহমরাণাম্- 

শল্যাঙ্গমন্গৈরপরৈরুপেতং প্রাপ্তোহশ্মি গাং ভূয় ইন্োপদেষ্ট,ম্ | 
অন্সিন্ শাস্ত্রে পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। 

তশ্মিন ক্রিয়া সোহধিষ্ঠানং কম্মাল্লোকস্য দ্ৈবিধ্যাৎ। লোকে ছি 

ছিবিধঃ স্থাবরো জঙ্গমশ্চ। দ্বিবিধাত্বক এবাগ্নেয়ঃ সৌম্যশ্চ। তত়ুয়- 
স্বাৎ পঞ্চাত্বকো। বা। তত্র চতুর্বিধে ভূতগ্রামঃ শ্বেদজাগুজো- 

ভিজ্জক্পরায়জসংজ্ঞঃ। তত্র পুরুষঃ প্রধানং তস্যোপকরণমন্ৎ। 

তস্মাৎ” পুরুষোহিষ্ঠানম্। তদ্দ$খসংযোগো ব্যাধর় ইত্যুচ্যস্তে। তে 
চতুর্বিধা আগন্তবঃ শারীর! মানস! স্বাভাবিকাশ্চেতি। তেষামাগ- 

স্তবোইভিঘাতনিমিত্তাঃ। শারীরান্বক্পানমূল। বাতপিত্তকফশোপিত- 
সন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তাঃ | মানসাস্ত , ক্রোধশোক ভয়হর্যবিষাদে- 

্যাভ্যস্য়াদৈন্তমাৎসর্যযকামলোভ প্রভৃতয় ইচ্ছাদ্বেবভেদৈর্ডবস্তি। 

স্বাতাবিকান ক্ষুৎপিপাসাজজরামৃত্যুনি্রাপ্রহৃতয়ঃ | ত এভে যন$, 



৪ স্থশ্ুতঃ | [ অধ্যায় ১। 

শরীরাধিষ্ঠানাঃ। তেষাং সংশৌধনসংশমনাহারাঁচারাঃ সমাক 
প্রযুক্ত নিগ্রহহেতবঃ। প্রাণিনাং পূর্মমূলমাহারে। বলবর্ণৌ জলাঞ্চ 

স ষট্স্থ রসেঘ্ায়তে। রসাঃ পুনর্জরব্যাশ্রয়াঃ। : ভ্রব্যাণি পুনরোষধয়- 

ত্যাঃ দ্বিবিধাঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ। সাং স্থাবরাশ্চতুর্বিধাঃ | 

ৰনস্পতয়ো বৃক্ষা বীরুধ ওষধয় ইতি। তাস্বপুষ্পাঃ ফলবাস্তো বন- 
স্গতয়ঃ। পুম্পফলবস্তো বৃক্ষাঃ। প্রতানবত্যঃ স্তপ্িনাশ্চ বীরুধঃ। 

ফলপাকনিষ্ঠী ওষধয় ইতি। জঙ্গমান্তপি চতুর্ব্িধা জরায় জাওজ- 
ম্বেদজোডিজ্ঞাঃ। তত্র পণশুমন্ুষ্যব্যালাদয়ো জরায়জাঃ। খগ- 

সর্পসরীস্যপ প্রভৃতয়োহওজাঃ। কৃমিকীটপিগীলিকাপ্রভৃতয়ঃ ্থে- 

দজাঃ। ইন্দ্রগোপমণ্ডক প্রভৃতয় উত্ভিজ্জাঃ। তত্র স্থাবরেত্যন্বকৃ- 

পত্রপুক্পফলমূলকন্দনির্যাসস্বরসাদয়ঃ প্রয়োজনবন্তো জঙ্গমেত্যন্মন্ম- 
নখরোমরুধিরাদয়ঃ। পার্থিবাঃ স্থবর্ণরজতমণিমুক্তীমনঃশিলামুৎকপালা- 

দয়ুঃ।  কালকতাস্ত প্রবাতনিবাতাতপচ্ছায়াজ্যোত্শাতমঃশীতোফ- 

বর্ধাহোরাত্রপক্ষমাসত্ব হয়নাদয়ঃ সংবৎসরবিশেষাঃ। ত এতে শ্বভাবত 

এব দোষাগাং শঞ্চয়-প্রকোপ-প্রশম-প্রতীকার-হেতবঃ প্রয়োজন- 

বন্তশ্চ। 

ভবস্তি চীত্র। 

শারীরাণাং বিকারাণামেষ বর্গশ্চতুর্বিধঃ | 

চয়ে কোপে শমে চৈব হেতুরুক্তশ্চিকিৎসকৈ 5 ॥ 
আগন্তবশ্চ যে রোগাস্তে দ্বিধা নিপতস্তি হি। 

মনস্যন্যে শরীরেইন্যে তেষাস্ত দ্বিবিধা' ক্রিয়া ॥ 

শরীরপতিতানান্ত শারীরবদ্ুপক্রমঃ । 

মানসানান্ত শব্দাদিরিষ্টে। বর্গঃ স্রখাবহঃ ॥ 
এবমেতৎ পুরুষো ব্যাধিরৌষধং ক্রিয়াকাল ইতি চতুষ্টয়ঞ্চ 

সমাসেন ব্যাধ্যাতম্। তত্র পুরুষগ্রহণাতৎসম্ভবদ্রব্যসমূহো৷ ভূতাদি- 

রুক্কত্তদল গ্রত্যঙ্গবিকল্লাশ্চ ত্বত্মাংসসিরান্সায়,প্রভৃতয়ঃ। ' ব্যাধি- 



অধ্যায় ২।) হুতরস্থানম্। ৫ 

গ্রহণাদাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতবৈষমানিমিত্তাঃ সর্ব এব ব্যাধয়ে। 
বাখ্যাতাঃ।  ওেষধগ্রহণীদ্দ্রব্যগুণরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণামাদেশঃ | 

ক্রিয়াগ্রহণাচ্ছেদ্যাদীনি স্বেহাদীনি চ কন্মাণি ব্যাখ্যাতানি । কালগ্রহণাৎ 

সর্ধক্রিয়াকালানামাদেশঃ। 

ভবতি চাত্র। 

বীজং চিকিৎসিতট্্যেতৎ সমাসেন প্রকীন্তিতম্। 
সবিংশমধ্যায়শতমস্য ব্যাখ্যা ভবিষ্যতি ॥ 

তচ্চ সবিংশমধ্যায়শতং পঞ্চস্থ স্থানেযু । তত্র হুত্রস্তাননিদান- 

শারীরচিকিৎসিতকল্পেঘর্থবশাৎ সংবিভজ্যোত্তরে তন্ত্রে শেষানর্থান, 
ব্যাখ্যাস্যাম2 | 

ভবতি চাত্র। » 

স্বয়ন্ুব! প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতিপ্রকীশিতম্। 

স্ পুণ্যকন্মন। ভূবি পূজিতো৷ নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রদলোকতাং ব্রজেৎ 

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ শিষ্যোপনয়নীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়- 
বৈগ্তানামন্যতমমন্তয়বয়ঃশী লশৌধর্যশৌচাচারবিনয়শক্তিবলমেধাধৃতি স্বৃতি- 
মতি প্রতিপত্তিযুক্তং তনুজিহ্বোষ্টদস্তাগ্রযৃজ্বক্তক্ষিনাসং প্রসন্ন চিত্তবাক- 

'চেষ্টং ক্লেশসহঞ্চ ভিষক্ শিষ্মুপনয়েখ। অতে! বিপরীত গুণং 
নোপনয়েখ। 

উপনয়নীয়ন্ত ব্রাহ্মণ: প্রশস্তেযু তিথিকরণমুহ্র্তনক্ষত্রেযু” প্র- 
শস্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে চতুর্স্তং চতুরত্রং স্থৃণ্ডিল মুপলিপ্য 
গোময়েন দর্ভিঃ সংস্তীধ্য পুট্পৈ লাঁজভক্তৈ রত্ৈশ্চ দেবতাঃ পুজ- 
রিত্বা বিপ্রান ভিষজশ্চ তত্রোলিখ্যাতুাক্ষ্য চ দক্ষিণতো! ব্রাঙ্গণং স্থাপরি- 
বানি মুপসমাধায় খদিরপলাশদেবদাকবিত্বানাং দ্দম্প্িশ্চতুর্ণাং বা 
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ক্ষীরবৃক্ষাণাং ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্থমধৃকাঁনাং দধিমধুত্বতাক্তাভি দাঁবী- 

হোৌমিকেন বিধিনা শ্রুবেণাজ্যাহুতীজুহিয়াৎ। সগ্রণবাভি শঁহাব্যাহ- 
তিভিস্ততঃ প্রতিদৈবতমূষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্যযাৎৎ শিষামপি কার- 

য়ে্। ব্রাহ্ষণন্ত্রযাণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত, মর্হতি রাজন্যো৷ ছয় 
বৈশ্ঠো বৈশ্তন্তৈবেতি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমন্থপনীত- 
মধ্যাপয়েদিত্যেকে । ততোহগ্রিং ত্রিঃ পরিণীয়াগ্নিসাক্ষিকং শিব্যং 

ব্য়াৎ। কামক্রোধলোভমোহমানাহস্কারের্যাপারুষ্যপৈশুন্যানৃতালস্য।- 
যখস্যানি হিত্বা নীচনথরোম্নট শুচিনা কষায়বাসসা সত্যব্রতত্রন্ধ- 

চর্যযাভিবাদনতত্পরেণাহবশ্যং ভবিতব্য২ং মদন্থুমতস্থানগমনশয়নাসন- 

ভ্োজনাধ্যয়নপরেণ ভূত্বা মত্প্রয়হিতেষু ব্তিতব্য মতোহন্যথা তে বর্ত- 
মানস্যাধন্ম্ো ভবতাযফলতা চ বিদ] ন চ প্রাকাশ্যং প্রাপ্পোতি। অহং 

বা তুয়ি সমার্তমানে যদ্যন্যথাদর্শা স্যামেনোভাগ্ভবেয় মফ্লবিদ্যশ্চ | 
দ্বিগুরুদরিদ্রমিত্র প্রব্রজিতোপনতনাধ্বনাথাভ্যুপগতানাং চাত্মবান্ধবান।- 
মিন ম্বভেথজৈঃ প্রতিকর্তব্যমেবং সাধু ভবতি। ব্যাধশাকুনিক- 

পতিতপাঁপকারিণাং ন চ প্রতিকর্তব্যমেবং বিদ্যা প্রকাশতে 

মিত্রযশোধর্্ার্থকামাংশ্চ প্রাপ্মোতি । 
ভবতশ্চাত্র। 

 কৃষ্ণেষ্টমী তশ্নিধনেহহনী দ্বে কৃষ্ণেতরেইপ্যেবমহদি পন্ধ্যম্। 

অকালবিছ্যৎস্তনয়িত্ব,ঘোষে স্বত্্রাই্ক্ষিতিপব্যথাস্থ ॥ 
শ্মশানযানাদ্য হনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেষু। 
নাধ্যেয়মন্যেষু চ যেষু বিপ্রা! নাধীয়তে নাশুচিন] চ নিত্যম্॥ 

তৃতীয়াধ্যায়ঃ | 

অথাতোহ্ধ্যয়নসংপ্রদাশীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামত | 

*প্রাগভিহিতং স্বিংশমধ্যায়শতং পঞ্চন্থ স্থানেষু। তঞ্জ শুর 
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স্থানমধ্যায়াঃ ষট্চদ্বারিংশৎ । ষোড়শ নিদানানি। দশ শারীরাণি। 
চত্বারিংশচ্চিকিৎনিতানি। আষ্টো কল্লাঃ। তত্তত্তরং ষট্যষ্টিঃ | 

বেদোতপত্তিঃ শিষানয়স্তথাধ্যয়নদ্ানি কঃ। 

গ্রভাষণাগ্রহরণাঁবৃতুচর্যযাথ যান্ত্রিকঃ ॥ 

শন্বাবচারণং যোগ্য বিশিখ। ক্ষারকল্পনম্। 
অগ্রিকর্মনলৌকাখ্যাবধ্যায়ৌ রক্তবর্ণনম্ ॥ 

দোষধাতুমলাদ্যানাং বিজ্ঞানাধ্যায় এব চ। 

কর্ণবাপধামপক্কৈষাবালেপে' ব্রণ্যুপাসনম্ ॥ 

হিতাঁহিতো ব্রণ প্রশো ব্রণাআাবশ্চ যঃ পৃথক । 

কৃত্যাকতাবিপিব্যাধিসমুদ্দেশীয় এব চ॥ 

বিনিশ্চয়ঃ শন্্ববিধো প্রনষ্টজ্ঞানিকস্তথ1। 

শল্যোদ্দ তিব্র ণজ্ঞানং দূতস্বপ্ননিদর্শনম্ ॥ 
পঞ্চেন্দ্রির়ং তথা ছায়া স্বভাবাদ্বৈকতং তথা। 

বারণো ঘুক্তসেনীয় আতুরক্রমমিশ্রকৌ ॥ 
ভূমিভাগো! দ্রব্যগণঃ সংশুদ্ধৌো শমনে চ যঃ। 

দ্রব্যাদীনাঞ্চ বিজ্ঞানং বিশেষে। দ্রব্যগোইপরঃ ॥ 

রসজ্ঞানং বমনার্থমধ্যায়ে!। রেচনায় চ। 

দ্রবন্রব্যবিধিস্তদ্বদন্নপানবিধিস্তথ] ॥ 

সুচনাৎ সুত্রণাচ্চৈব সন্ধানাচ্চার্থসম্ততেঃ | 

ষট্চত্বারিংশদধ্যায়ং হ্ত্রস্থানং প্রচক্ষতে ॥ ১ ॥ 

বাতব্যাধিকমর্শাংসি সাশ্মরিশ্চ ভগন্বরঃ। 
কুষ্ঠমেহোদর! মূঢ়বিদ্রধ্যঃ পরিসপ্রণম্ ॥ 
গ্রন্থিবৃদ্ধিভগ্রশৃকক্ষদ্রাশ্চ মুখরোগিকম্। 

হেতুলক্ষণনির্দেশানিদানানীতি ষোড়শ ॥ ২॥ 

ভূতচিন্তা রজঃশুদ্ধি গর্ভাবক্রান্তিরেব চ। 
ব্যাকরণঞ্চ গর্ভ্য শরীরস্য চ যৎ স্থতম্॥ 
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প্রত্যেকং মর্দনির্দেশঃ নিবাবর্ণনমেৰ চ ॥ 

সিরাবাধে! ধমনীনাং গর্ভিণ্য। ব্যারুতিভ্তথ] ॥ 

নির্দি্ঠানি দশৈতানি শারীরাণি মহর্ষিণ] । 

বিজ্ঞানার্থং শরীরস্ত ভিষজাং যোগিনামপি ॥ ৩ ॥ 

দ্বিব্রণীয়ে! ব্রণঃ সদ! ভগ্রানাং বাতরোগিকম্। 
মহাবাতিকমর্শাংসি সাশ্মরিশ্চ ভগন্দরঃ ॥ 

কুষ্ঠানাং মহতাঞ্চাপি মৈহিকং পৈড়িকং তথ|। 

মধুমেহচিকিৎসা চ তথাচোদরিণামপি ॥ 

মুঢগর্ভচিকিৎস। চ বিদ্রধীনাং বিসর্পিণাম্। 
গ্রন্থিবৃদ্ধ'যপদংশা নান্তথাচ ক্ষুপ্ররোগিকম্ ॥ 
শৃকদোষচিকিৎস। চ তথাচ মুখরোগিণাম্.। 
শোফস্তানাগতানাঞ্চ নিষেধে! মিশ্রকত্তথা ॥ 

বাজীকরঞ্চ যৎ ক্ষীণে সব্বাবাধশমোহপি চ। 

মেধায় ফরণঞ্চাপি স্বভাবব্যাধিবারণম্ ॥ 
নিবৃত্তসন্তাপকরং কীত্তিতঞ্চ রসায়নম্। 
শ্নেহোপযোগিকঃ ম্বেদে! বমনে সবিরেচনে ॥ 
তয়্োর্ব্যাপচ্চিকিৎসা চ নেত্রবস্তিবিভাগিকঃ | 
নেত্রবস্তিবিপৎসিদ্ধিন্তথাচোত্তরবস্তিকঃ ॥ 
নিরূহক্রমসংজ্ঞশ্চ তখৈবাতুরসংজ্ঞকঃ। 
ধূমনস্য বিধিশ্চাগ্রাশ্তত্বারিংশদিতি স্মৃতাঁঃ ॥ 
প্রারশ্চিন্তং প্রশমনং চিকিৎস! শাস্তিকর্্ন চ। 
পধ্যাাস্তস্য নিদ্দিষ্টাশ্চিকিৎসাস্থানসুচ্যতে ॥ ৪ ॥ 
অন্নস্য রক্ষা বিজ্ঞানং স্থাবরস্যেতরস্য চ। 
সর্পদষ্টবিষজ্ঞানং তটস্যেব চ চিকিৎসিতম্ ॥ 
হন্দুভেমূধিকাণাঁঞ্চ কীটানাং কল্প এব ট। 
অক্টৌ কল্লা£ সমাখ্যাতা। বিষতেষন্বকল্পনাং ॥ ৫ ॥ 
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অধ্যায়ানাং শতং বিংশমেবমেতছুদীরিতগ্। 

অতঞ্পরং শ্বনায়ৈব তর্্মুত্তরমুচ্যতে ॥ 
অধিকৃত্য কঁতং যম্মাত্তন্্মেততুপদ্রবান্। 

উপদ্রবিক ইত্যেষ তস্যাগ্রত্ব'ন্নিকচটতে ॥ 
সন্ধৌ বর্সনি শুক্লে চ কুষ্ে সর্বত্র দৃষ্টিযু। 

সংবিজ্ঞানার্থমধ্যায়। গদানাং তু প্রতি প্রতি ॥ 

চিকিৎসাপ্রবিতাগীয়ো৷ বাতাভিধ্যন্দবারণঃ | 
পৈত্তপ্য শ্ৈশ্মিকস্যাপি রৌধিরস্য ততৈব চ ॥ 

লেখ্যতেদ্যনিষেধো চ ছেদ্যানাং বত্ঝৃষ্টিু। 
ক্রিয়াকল্লোহভিঘাতশ্চ কর্ণোখান্তচ্চিকিৎসিতম্ ॥ 

ভ্রণোথানাঞ্চ বিজঞানং তদগদ প্রতিষেধনম্। 

প্রতিশ্যায়নিষেধশ্চ শিরোগদবিবেচনম্॥ 

চিকিতৎন! তদগদানাঞ্ শালাক্যং তন্ত্রমুচ্যতে। 

নবগৃহাকুতিজ্ঞানং স্কন্দস্য চ নিষেধনম্ 

অপশ্মারশকুন্যেশ্চ রেবত্যাশ্চ পুনঃ পৃথক । 

পৃতনায়ান্তথান্ধায়। মগ্ডিকা শীতপৃতন। ॥ 

নৈগমেষচিকিৎস। চ গৃহোতৎপত্তিঃ সফোনিজ1। 

কৌমারতন্ত্রমিত্যেতচ্ছারীবেষু চ কীন্তিতম্।॥ 
জরাতিনারশোষাণাং গুলহাদ্রোগিণামপি । 

পাওনাং রক্তপিত্তস্য মৃচ্ছয়াঃ পানজাম্চ যে ॥ 
রুষ্টায়াশ্ছদ্দিহিক্কানাং নিষেধঃ শ্বাসকাসয়োঃ। 
হ্বরতভেদচিকিতপ। চ কুমুযুদাবন্তিনোঃ পৃথক. ॥ 

বিস্থচিকারোচকয়োমূ্রাঘাতবিকৃচ্ছয়োঃ | 
ইতি কায়চিকিৎসায়াঃ শেষমত্র ও কীর্তিতম্ ॥ 

অমান্ুষনিষেধশ্চ তথাপন্মারিকোহপরঃ। 

উন্মাদ প্রতিষেধশ্চ ভূতবিদ্যা নিরচযতে ॥ 
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রসভেদাঃ স্বস্থবৃত্তিু্রয়স্তান্ত্রিকাশ্চ যাঃ। 
দোষভেদ! ইতি জ্ঞেয়া অধ্যায়াস্তন্ত্ভূষণাঃ ॥ 

শ্রেঠত্বাহৃত্তরং হোতত্তন্ত্রমাহম্হর্ধয়ঃ | 

বহবর্থসংগরাচ্চেষ্টমুন্তরঞ্চাপি পশ্চিমম্ ॥ 
শালাক্যতন্ত্রং কৌমারং চিকিৎসা কায়িকী চ যা। 

ভূতবিদ্যেতি চত্বারি তন্তে তূত্তরনংজ্ঞিতে ॥ 

বাজীকরঞ্চিকিৎসাস্ত্ব রসায়নবিধিস্তথ!। 

বিষতন্ত্রং পুনঃ কল্লাঃ শল্যজ্ঞানং সমস্ততঃ ॥ 

ইত্যষ্টাঙ্গমিদং তন্ত্রমাদিদেবপ্রকাশিতম্। 

বিধিনাধীত্য যুঞ্জান! ভবস্তি প্রাণদ1 ভূবি ॥ 

এতদবশ্যমধ্যেয়মধীত্য চ কর্ম্মাপ্যবশ্যমুপা সিতব্যমুভয়জ্ঞে! হি ভিষ- 
গাজার ভবতি। 

ভবস্তি চাত্র। 

যস্তু কেবলশাস্তুস্তঃ কর্ধন্বপরিনিষ্ঠিতঃ | 

স মুহাত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্ ॥ 

যন্ত্র কর্মস্ নিষ্চাতো। ধার্টাযাচ্ছান্ত্রবহিষ্কতঃ। 
স সংসু পুজাং নাপ্োতি বধং চাহতি রাজতঃ ॥ 

উভাবেতাবনিপুণা-বসমর্থে শ্বকর্মণি 

অর্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥ 

ওষধ্যোহমৃতকল্লাস্ত শ্ত্রীশনিবিষোপমাঃ। 

ভবস্ত্যদ্ৈরুপন্ৃতা স্তম্মাদেতো। বিবর্জয়েৎ ॥ 
ছেদ্যাদিঘনভিজ্ঞে! যঃ ম্নেহাদিষু চ কম্মসু। 

সনিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ ॥ 

যস্তভয়জ্ঞো মতিসান্ স সমর্থোহর্থসাধনে । 

আহবে কর্ম নির্বোঢ, দ্বিচক্রঃ শ্যন্মনে! যথ1 ॥ 

অথ বস তদেতদধ্য়ং যথা তথোপধারয় ময়! প্রোচ্যমানম্। 
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অথ শুচয়ে কুতোত্ৃরাসঙ্গায়াব্যাকুলায়োপস্থিতায়াধ্যয়নকাঁলে শিষ্যায় 

যথাশক্তি গুরুরূপদ্রিশেৎ পদং পাদং শ্লোকং ব। তেচ পদপাদ- 

শ্লোকা ভূয়ঃ ক্রেমেণানুসন্ধেয়া এবমেইক কশে! ঘটয়েদাত্মন! চানুপঠেৎ। 

অদ্রত মবিলশ্থিত মবিশক্কিত মনন্ুনাসিকং ব্যক্তাক্ষরম পীড়িত বর্ণমক্ষিত্র- 

বৌষ্টহটস্তরনভিনীতং সুসংস্কৃতং নাতুযুচচ্চর্নাতিনীট5শ্চ শ্বটরঃ পঠেন্নবাস্ত- 
রেণ কশ্চিদব্রজেনয়োরধীয়ানয়োঃ। 

ভবতশ্চাত্র । 
শুচিগু কপরে! দক্ষসতত্্রানিপ্রাবিবঞ্জিতঃ | 

পঠেদেতেন বিধিনা শিষ্যঃ শাস্তরাত্তমাপ্র য়াৎ ॥ 

রাকৃসৌষ্ঠবেহ্থবিজ্ঞানে প্রাগল্ভো কম্মনৈপুণে । 

তদ্রত্যানে চ সিদ্ধৌ চ যতেতাধ্যয়নাত্তগঃ ॥ 

চতুর্থাধ্যায়ঃ। 

অথাতঃ প্রভাষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

অধিগতমপ্যধ্যয়নম প্রভাষিতমর্থতঃ। 

খরন্ত চন্দনভার ইৰ কেবলং পরিশ্রমকরং ভবতি ॥ 
তবতি চাত্র। 

যথা থরশ্চন্দনভারবাহী ভারম্ত বেত নতু চনানস্য। 

এবং হি শান্ত্রাণি বহুন্তধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ধহপ্তি ॥ 
তম্মাৎ সবিংশমধ্যায়শতমনুপদপাদস্লো কার্ধশ্লো কমন বর্ণ যিতবামন্শ্রো 

তব্যঞ। কন্মাৎ হল্সা হি দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকদোবধাতুমলাশয়মর্খ- 
[সরাস্নায়,সন্ধ্যস্থি'গভপত্তবদ্রব্যসমূৃহবিভাগান্তথা প্রনষ্টশল্যোদ্ধরণত্রণ" 
বিনিশ্চয়ভগ্রবিকল্পাঃ সাধ্যযাপাপ্রত্যাখ্যেরতা চ রিকারাণামেব- 
মাদয়শ্চান্তে বিশেষাঃ সহত্শো দ্বে বিচিত্ত্যমানা বিমলধিপুল- 
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বুদ্ধেরপি বুদ্ধি মাঁকুলীকুর্যাঃ কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ ৷ তম্মাদবশ্য মন্ুপদ- 
পাদক্লোকাদ্ধশ্নো কমন বর্ণফিতব্যমন্থশ্রোতব্যঞ্চ । অন্তশান্ত্রবিষয়োপপন্নানা- 

র্থানামিছোপনিপতিতানামর্থবশাত্তেষাং তথ্বিদোভ্য এব ব্যাখ্যান- 

মন্তশ্রোতব্যং কম্মান্নহেকম্মিন শাস্ত্রে শক্যঃ সর্বশান্ত্রাণামবরোধঃ 

কর্তম্। 

ভবস্তি চাত্র। 

একং শান্ত্রমধীয়ানে ন ৰিদ্যাচ্ছান্ত্রনিশ্চয়ম্। 
তন্মদ্বহুশ্রুতঃ শান্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎনকঃ ॥ 

শাস্ত্র গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপান্য চালকৎ। 

যঃ কন্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদোহন্যে তু তস্করা? ॥ 
ওপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্ধলাবতম্। 

শেষাণাং শল্যতন্ত্বাগাং মূলান্যেতানি নিদ্দিশেৎ 

বু 

পঞ্চমাধ্যায়ত। 

আথাতোইগ্রোপহরণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

ত্রিবিধং কম্ম। পূর্বকর্ম প্রধানকন্ পশ্চাংকর্ম্মেতি তদ্বযাধিং গ্রাতি 

প্রত্যুপদেক্ষ্যামঃ । অন্মিন শাস্ত্রে শস্ত্কম্মগ্রাধান্যাচ্ছস্ত্রকর্ম্মৈৰ তাবৎ 
পুব্বমুপদেক্ষ্যামস্তৎসন্তারাংশ্চ । তচ্চ শস্ত্রকম্মীহষ্টবিধম। তদযথ।। 

ছেদ্য তেদ্যং লেখ্যং বেধ্যমেম্্য মাছার্য)ং বিআব্যং সীব্যমিতি। 

অতোছ্বন্যমতং কর্ম চিকীর্ধতা বৈদ্যেন পুর্বমেবোপকল্পযিত- 

র্যানি. তদ্যথা  যন্্শস্্ক্ষারাগ্নিশলা কাশৃদ্গ লো কালাবৃজান্ববোষ্ট- 

পিচুপ্লোতস্ত্রপতপট্রমধুদ্বতবসাপয়স্িলতর্পণকষায়ালেপনক দ্কব্যজনশী:তা- 

ফোদককটাহাদীনি পরিকম্মণশ্চ শিপ্ধীঃ স্থির] বলবস্তঃ। ততঃ 

প্রশস্তেযু তিথিকরণমুহুর্তনক্ষত্রেহু দধ্যক্ষতান্নপানরটত্বরপ্বিং বিপ্রান্ 
ভিষজন্চার্চয়িত্বা কুতবলিমঙগলন্বত্তিবাচনং লঘুভুক্তবস্তং প্রাজ্ুখ- 
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মাতুরমুপবেশ্ঠ যন্ত্রপিত্বা পরত্যখুখো। বৈচ্চো মর্মসিরা স্াযসন্ধ্যস্থিধমনীঃ 

পরিহরন্ননুলোমং শন্ত্র নিদধ্যাঁদা পুয়দর্শনাৎ সরুূদেবাপহরেচ্ছস্ত্রমাশু 
চ| মহছ্ন্যপিচ পাকেষু দ্যঙ্ষুলৎ ত্র্যস্কুলং বা শম্ত্পদমুক্তং | তত্রা- 

য়তো বিশীলঃ সমঃ স্বিভক্ত ইতি ব্রণগুণীঃ| 

ভবতশ্গাত্র | 

আয়তশ্চ বিশীলশ্চ স্মুবিভক্তো! নিরাশ্রয়ঃ | 

প্রাপ্তকালক্তশ্চাঁপি ব্রণঃ কর্মণি শস্যতে ॥ 

শৌর্য্যমাশুক্রিয়া-শস্ত্র তৈক্ষ্যমস্থেদবেপথ | 
অসম্মোহশ্চ বৈষ্থন্য শস্কর্মণি শ্তাতে ॥ 

 একেন বা! ব্রণেনাশুধ্যমানেনান্তরাবুদ্ধ্যাবেক্ষ্যাপরান্ ব্রণীন্ কুর্ধ্যাৎ | 
স্বতি চাত্র। 

যতো যতো গতিং বিষ্ভাছুৎসঙ্গে। যত্র যত্র চ। 

তত্র তত্র ব্রণ কুর্য্যা্থা দোষে! ন তিচ্ঠতি ॥ 
তত্র ভ্রগগুশঙ্খললাটাক্ষিপুটোষ্ঠদস্তবেষটকক্ষাকুক্ষিবজ্ষণেষু 

তি্য্যকূছেদ উক্তঃ | 

চক্দ্রমগুলবচ্ছেদান্ পাণিপাদেষু কারয়েৎ | 

অর্ধচন্দ্রাকতীংশ্চাঁপি গুদে মেটে, চ বুদ্ধিমান্ ॥ 

অন্যথ। তু সিরান্নায়ুচ্ছেদনাদতিমাত্রৎ বেদনা চিরাদ্বণসংরে!- 
হোমাঁংসকন্দী প্রাহূর্ভাবশ্চেতি | মুঢ়শর্ভোদরার্শেইশ্মরী ভগন্দরমুখ- 

, রোগেম্বভুক্তবতঃ কর্ম কুব্বাতি। ততঃ শক্স্রমবচার্ধ্য শীতীভি- 
রপ্ভিরাতুরমাশ্বীশ্য সমস্তাৎ পরিশীড্যাঙ্ুল্যা ব্রণমভিমৃজ্য প্রশ্ষাল্য 
কষায়েণ প্লৌোতেনোদকমাদীয় তিলকল্কমধুসর্পিঃপ্রাঢামৌবধতুক্তাৎ 
বর্তিং প্রণিদধ্যাঁৎ | ততঃ কল্কেনাচ্ছান্য নাতিশ্রিপ্ধীৎ নাতিকক্ষাৎ 

“ঘনাঙ্কবলিকান্দত্বা বস্ত্রপন্টেন বর্লীয়াদেদনারক্ষ্ষেক্ৈ ধূপৈ ধৃপিক্াদ্র- 
ক্ষোকৈশ্চ মন্ত্রে রক্ষা কুর্বীত | ততে। গুগ্শুন্বগুকসর্জরসবচাগৌর- 
সর্ধপচুর্পৈ লবণনিম্বপত্রব্যামিশৈরাঁজাযুক্তৈ ধুপৈ ধুপিয়েৎ | আজ্ট- 

২ 
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শেষেণ চাশ্য প্রাণান্ সমালভেত। উদকুস্তাচ্চাপে! গৃহীত্ব! প্রোক্ষয়ন্ 
রক্ষা কর্ম কুর্ধ্যাত্তদ্বক্ষ্যামঃ | 

কুত্যানাৎ প্রতিঘাতার্থৎ তথ। রক্ষোভয়স্য চ|। 

রক্ষাকর্ম করিষ্যামি ব্রহ্ম! তদনুমন্যতাং | 

নাগীঃ পিশাঁচা গন্ধব্বাঃ পিতরে। যক্ষরাক্ষসাঃ | 

অভিদ্রবন্তি যে যে তাং ব্রন্ধান্ঠ। ঘন্ত তান্ সদ ॥ 

পৃথিব্যামস্তরীক্ষে চ যে চরস্তি নিশাচরাঁঃ | 
দিক্ষু বাস্তনিবাসাশ্চ পাঁন্ত ত্বাং তে নমস্কতাঁঃ ॥ 

পান্ত ত্বাং মুনয়ে ব্রা্ধ্য। দিব্যা রাজরয়স্তথ! | 

পর্বতাঁশ্চৈব নগ্যশ্চ সর্ধ্াঁঃ সর্ষেইপি সাগরাঃ ॥ 

অশ্নীরক্ষতু তে জিহ্বা প্রাণীন্ বায়ুস্ত খৈবুচ। 
সোমে! ব্যানমপীনং তে পর্জন্যঃ পরিরক্ষতু ॥ 

উদাঁনং বিছ্যুতঃ পীন্ভ সমাঁনৎ স্তনয়িত্ববঃ | 
ঝলমিক্দ্ে। বলপতির্মনুর্মস্তে মতিং তথ! ॥ 

কামাংস্তডে পান্ত গন্ধব্বাঃ সত্বমিক্দ্রোইভিরক্ষতু | 

প্রজ্ঞা তে বকণো রাজ। সমুদ্রো নাভিমগ্ডলং ॥ 

চক্ষুঃ সুর্য্য! দিশঃ শোতে চক্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ | 

নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্ত নিশাম্তব ॥ 

রেতস্ত্ীপ্যায়য়স্্াপে। রোমাণ্যোষধর়স্ত থা | 

আকাশং খানি তে পান্ডু দেহং তব বসুন্ধর! ॥ 

বৈশ্বীনরঃ শিরঃ পাতু বিষুস্তব পরাক্রমং | 

পৌকষং পুরুষশ্রেক্ঠে। ব্রহ্মীত্বীনং গ্রবো। ভ্রুবেধ ॥ 

এত। দেহে বিশেষেণ তব নিত্য। ছি দেবতা ঃ | 

এতাম্ত্াং সতন্তং পান্ত দীর্ঘমায়ুরবাপুহি ॥ 
স্বন্তি তে ভগবান্ ব্রহ্ম! স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্বতাৎ | 

স্বন্তি তে চন্দ্রসর্য্ে! চ ক্বক্তি নারদপরর্বতে ॥ 
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স্বস্ত্যগ্সিশ্চৈব বায়ুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্দ্রগাঃ | 

পিতামহরুত রক্ষা স্বন্ত্যাযুর্রর্ধতাঁং তব ॥ 
ঈতয়স্তে প্রশাম্যন্ত সদ! ভব গতব্যথঃ | ইতি স্বাহা ॥ 

এঠৃত বেদ স্বকৈর্মস্ত্ৈঃ কৃত্যাব্যাধিবিনাঁশনৈঃ | 

ময়ৈবৎ ক্লতরক্ষত্তং দীর্ঘমাযুরবাপুহি ॥ 
ততঃ কতরক্ষমীতুরমাঁণীরং প্রবেশ্যাঁচারিকমাদিশেৎ | তত- 

স্তৃতীয়েইহনি বিমুচ্যৈবং বররীয়াছস্্রপট্রেন নচৈনং ত্বরমাণোইপরে- 
ছ্যক্চেক্ষয়েৎ | দ্বিতীয়দিবসে পরিমোক্ষণাদিগ্রথিতে! ব্রণশ্চিরাছুপ- 

সংরোহতি তীত্রকজশ্চ ভবতি | অত উর্ধৎ দোৌষকালবলাদীনবেক্ষ্য 

' কবীয়ালেপনবন্ধাহ্ীরাচারান্ বিদধ্যাৎ। নচৈনৎ ত্বরমীণঃ সান্ত- 

দ্লৌষৎ রোপয়েও স হাণ্পেনাপ্যপচারেণা ভ্যন্তরমুৎসঙ্গং ক্ত্ব! ভূয়ো- 

ইপি বিকরোতি | 

ভবস্তি চাত্র | 

তন্মাদস্তবর্বহিশ্চৈব স্ুশুদ্ধং রোপয়েদ্ব্রণং | 

রূঢ্রেপ্যজীর্ণব্যায়ামব্যবায়াদীন্ বিবর্জয়েৎ | 

হর্যং ক্রোধ ভয়ঞ্চাপি যাবদীস্থি্য্যসম্তবাঁৎ ॥ 
হেমস্তে শিশিরেচৈব বসস্তেচাপি মোঁক্ষয়েৎ | 

্র্যহাদ্ছ্যহাচ্ছরদ্তীম্মবর্ধাম্ঘপি চ বুদ্ধিমান ॥ 

অতিপাতিষু রোঁগেষু নেচ্ছেদ্বিধিমিমং ভিষক্ | 

প্রদীপ্তাারবচ্ছীত্রং তত্র কুর্ধ্যাৎ প্রতিক্রিয়া । 
য| বেদনা শত্ত্রনিপাতজাত! তীব্রা শরীরং প্রহুনোতি জন্তোঃ | 
তেন সা শান্তিমুপেতি সিক্তা কোষে যফীমধুকাম্থিতেন |. 
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যষ্ঠাধ্যায় | 

অথাত খতুচর্ধ্যাধ্যায়ৎ ব্যাখ্যাম্যামঃ | 

কালোহি নীম ভগবান্ ত্বয়স্ভুরনাদিমধ্যনিধনোহজ্র রসব্যাপৎ- 

সম্পত্তী জীবিতমরণে চ মন্ুব্যাঁণামায়তে স হ্থক্মামপি কলাৎ ন 

লীয়ত ইতি কাঁলঃ সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভূতাঁনীতি কালঃ| তশ্য 

সম্বংসরাত্মবনৌভখবানাদিত্যে। গতিবিশেবেণাক্ষিনিমেষকান্ঠীকলা- 
মুহর্তীহো রাত্রপক্ষমাঁসত্ব্ য়নসত্বৎজরযুশীপ্রবিভাগৎ করোতি ! তত্র 
লঘক্ষরোচ্গরণমাত্রোইক্ষিনিমেষঃ | পঞ্চদশাক্ষিনিমোঃ কা্ঠা। 
ত্রিংশৎকাঁন্ঠাঃ কলাঃ| বিশংতিকলো! মুহূর্তঃ কলাঁদশভাগীশ্চ | 
ত্রিংশন্মুহর্তমহোৌরাত্রৎ | পঞ্চদশীহোরাত্রীণি পক্ষঃঃ জচ দ্বিবিধঃ 

শুরুঃ কষশ্চ তেখ মাসঃ| 
তত্র মাঁধাদয়ে। দ্বাদশ মাস! দ্বিমাসিকমৃতুৎ কৃত্বা ষড়ুতবে 

ভবস্তি | "তে শিশিরবসন্তশ্রীম্মবর্যাশরদ্ধেমন্তাঃ | তেষাৎ তপন্ত- 
পশ্যে শিশিরঃ | মধুমীধবেখ বসন্তঃ | শুচিশুক্রে শ্ীক্মঃ | নভো- 
নভন্টে বর্ষ | ইষোর্জে শরৎ | সহঃসহশ্যেখ হেমস্ত ইতি। ত 
এতে শীতোফ্বর্ধলক্ষণাশ্চন্দ্রাদিত্যয়োঃ কালবিভাগকরত্বাদয়নে দ্ধে 
ভবতে। দক্ষিণমৃত্তরঞ্৫ | তয়োর্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমস্তীস্তেঘু ভশবা- 
নাপ্যাধ্যতে সোমোইক্লবণমধুরাঁশ্চ রস! বলবস্তে। ভবন্ত্যত্বরোত্তরঞ্চ 

সর্ববপ্রীণিনাৎ বলমভিবর্ধতে | উত্তর শিশিরবসস্তগ্ীত্যান্তে় 
ভশবানাপ্যাব্যতে২ক্তিক্তকবার়কটুকাশ্চি রসা বলবস্ত'ভবন্ত্যত্তরো- 
তরঞ্চ সর্বপ্রাণিনাং বলমপন্থীয়তে। 
ভবতি চাত্র। 

শীতাংশুঃ ক্লেদত্যুবাঁৎ বিবস্বান্ শোষয়ত্যপি 
ভাবুভাবপি সংশ্রিত্য বাস্ধুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥ 

অথ খন্বয়নে ছে যুগপৎসম্বংসরোভবতি। তে তু পঞ্চযুগমিতি 
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সংজ্ঞাৎ লভস্তে | স এষ নিমেষাদিযুগপর্ষ্যস্তঃ কালশ্চক্রবৎপরিবর্ত- 

মানঃ কালচক্রুমুচ্যতু ইতেকে | 
ইহ তু বর্ষাশরদ্ধেমস্তবসম্তত্রীক্মপ্রারষঃ বট্ তবে! ভবস্তি দৌষে।- 

পচয়প্রকোপোপশমনিমিতৎ | তে তু ভান্ত্রপদাগ্েন দ্বিমীসিকেন 

ব্যাখ্যাতাঃ। তদঘখ। | ভাঁও্রপদাশ্বযুজে বর্ষ1| কার্তিকমার্থ শীর্ষে 
শরৎ | পৌবমাঘোঁ হেনন্তঃ | ফাল্ঠুণচৈত্রৌ বসস্তঃ | বৈশাঁখ- 
জ্যৈষ্ঠ শ্রীন্ঘঃ। আবাঢ়আবণেণ প্রারাড়িতি | তত্র বর্ষাম্মোষধয়- 
স্তকণ্যোইস্পবীর্য্য। আপশ্চাঁপ্রসন্নাঃ ক্ষিতিমলপ্রীয়াস্ত। উপযুজ্যমান! 
নভান্মি মেঘাবততে জলপ্রক্লি্নায়াং ভূমে! ক্লিরদেহানাৎ প্রাণিনাৎ 
শীতবাতবিফন্ধাপীনাঁং বিদহ্ত্তে বিদাহাৎ পিত্তসঞ্চয়মাপীদয়স্তি; স 
সঞ্চয়; শরদি প্রবিরলমেধে খিয়ত্যুপশুষ্যতি পঙ্ষেইর্ককিরণপ্রবিলা- 

পিতঃ পৈত্তিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি | ত৷ এবৌষধয়ঃ কালপরিণামাঁৎ 
পরিণতবীর্ধ্যা বলবত্যে। হেমস্তে ভবস্ত্যাপশ্চ প্রসন্নাঃ স্সিপ্ধ1! অত্যর্থং 

গর্ব্যস্তা উপযুজ্যমান| মন্দকিরণত্বাভ্ভানোঃ সতুষারপবনেপস্তত্তিত- 
দেহানাং দেহিনামবিদগ্ধাঃ স্রেহাচ্ছত্যাদেশীরবাহুপলেপাচ্চ শোক্ষণঃ 
সঞ্চয়মাপাদয়স্তি ; স সঞ্চয়ো বসস্তেইর্করশ্মিপ্রবিলাপিত ঈষৎস্তব্ধ- 

দেছ্নাৎ দেছিনাং শ্লৈম্মিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি | তা এবৌষধয়ো! 
নিদাষে নিঃসারা কক্ষ! অতিমীত্রং লঘ্যে! ভবস্ত্যাপম্চ তা উপযুজ্যমানাঃ 
র্ধ্য প্রতাপৌপশোবিতদেহানাৎ দেহিণাঁৎ রৌক্ষ্যাললঘুত্বা দ্বৈশগ্তাচ্চ 
বায়োঃসঞ্চয়মাপাদয়স্তি ঃ স সঞ্চয়ঃ প্রারৃষি চাত্যর্থৎ জলোপকিল্নায়াং 

ভূমে ক্লিন্নদেহানাৎ প্রাণিনীৎ শীতবাতবর্ষেরিতে। বাতিকান্ 
ব্যাধীন্ জনয়তি | এবমেষ দোষাণাং সঞ্চয় প্রকোপহেতুকক্তঃ | 

তত্র বর্ধাহেমস্তত্রীম্মেয়ু সঞ্চিতানাঁং দোষাঁণাং শরদ্বসস্তপ্রা বট 
চ প্রকুপিতাঁনাৎ নির্থরণৎ কর্তব্যৎ | তত্র পৈত্তিকানাৎ ব্যাধীনা- 

মুপশমে। হেমস্তে শ্লৈম্মিকাণাৎ নিদীঘে বাঁতিকানাৎ ঘনাষ্য়ে 
স্বভাবত এব 4 ত এতে সঞ্চয়প্রকোপোপশম। ব্যাখ্যাতাঃ। 
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তত্র পুর্ব্বা্ে বসস্ত্য লিক্গৎ মধ্যাহ্ছে শ্রীন্মস্যাপরাহ্থে প্রারষঃ প্রদোষে 
বার্ষিকৎ শীরদমর্ধরাত্রে প্রত্যুষসি হৈমস্তমুপলক্ষয়ন্ৎ। এবমহ্ছো রা ত্রমপি 
বর্ষমিব শ্বীতৌফবর্ষলক্ষণৎ দোৌষোঁপচয়প্রকোপোপশমৈর্জীনীয়াৎ | 

তত্রাব্যাপন্নেঘতুঘব্যাপন্না ওষধয়ো! ভবস্ত্যাপশ্চ তা উপযুজ্য- 

মানাঃ প্রীণাযুর্বলবীর্যোৌজস্র্য্যো ভবস্তি। তেষাৎ ব্যাপদোইদৃষ্ট- 
কারিভাঃ | শীতোষ্কবাতবর্ধাণি খলু বিপরীতান্যোবধীর্বব্যাপাদয়স্ত্য- 

পশ্চ তাঁসামুপযোগাদ্বিবিধরোগপ্রাছর্ভাবে। মরকে। বা ভবেদিতি | 

ভত্রাব্যাপন্নানামোষধীনামপাঞ্চোপযোগঃ কদাচিদব্যাপন্লেঘপ্যুতুযু 
কত্যাপিশাচরক্ষঃক্রোধাধর্মৈকপর্স্তন্তে জনপদাঃ | বিষৌষধী- 
পুষ্পশীন্ধেন বায়ুনোপনীতেনাক্রম্যতে যো দেশস্তত্ত দোষপ্ররুত্য- 

বিশেষেণ কাঁসশ্বানবমথুপ্রতিশ্ঠায়শিরোকগ্জ্বরৈকপতপ্যন্তে খ্রহ- 
নক্ষত্রচরিতৈরর্বা গৃহদ্বারশয়না সনযানবাহনমণিরত্বোৌপকরণশর্িত- 
লক্ষণনিমিত্তপ্রীহুর্ভীবৈরর্বা | তত্র স্থানপরিত্যাগশাস্তিকর্শপ্রায়স্চিত্ত- 
মঙ্গলজপন্হোমোপহারেজ্যাঞ্জলিনধক্ষারতপোনিয়মদয়াদানদীক্ষাভ্যুপ- 

গমদেবতা ব্রাঙ্মণণ্ডকপরৈর্ভবিতব্যমেবৎ সাধু ভবতি | 
খাডুনাঁমিতউর্ধামব্যাপন্নানৎ লক্ষণীম্যুপদেক্ষ্যামঃ ॥ 

বাঁযুর্ধাত্যুত্তরঃ শীতে! রজোধুমীকুল! দিশঃ | 

ছমস্তষারৈঃ সবিভা হিমানদ্ধ। জলাশয়াঃ ॥ 

দর্পিতা ধাজ্খজ্ীহ্যমহিযোৌরতরকুঞ্জরাঁঃ | 
রোঁ্রপ্রিয়ঙ্থুপুজাথাঃ পুষ্পিত। হিমসাহ্বয়ে ॥ ১ ॥ 

শিশিরে শীতমধিকং বাতরফ্ট্যাকুল! দিশঃ। 
শেষৎ হেমস্তবৎসর্ব্বং বিজ্ঞেরৎ লক্ষণৎ বুধৈঃ ॥ ২॥ 
দিশো! বসস্তে বিমলাঃ কাননদৈকপশোভিভাঃ| 
কিংশুকাস্তোজবকুলচুতাশৌকাদিপুষ্পিতৈঃ ॥ 
কোকিলাষট্পদগটৈৰপগীত। মনোহরাঁঃ | 
দক্ষিণীনিলসংবীতাঃ সুমুখাঃ পশ্বলোজ্জবলাঃ ॥ ৩॥ 
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শ্রীষ্মে তীক্ষীংশুরাদিত্যে। মাকতে! নৈর্বতোইন্থখঃ | 

ভূক্তগু! সিতস্তন্থযে! দিশং প্রস্বলিত। ইব ॥ 

ভ্রাস্তচক্রাহ্বযুগীলাঃ পয়ঃপানাকুল। মৃগীঃ | 

ধত্তভবীকতৃণলত! বিপর্ণাঙ্কিতপাঁদপাঃ ॥ ৪ ॥ 
প্রারষ্যত্বরমানদ্ধং পশ্চিমীনিলকর্ষিতৈঃ | 

অন্থু্দৈর্কিহাহ্ষ্ভোতপ্রক্ুতৈতস্তমুলক্ঘনৈঃ। 
কোনলশ্ামশস্পাঢ্যা শক্রগোপোজ্জবলা মহ্হী | 
কদস্বনীপকুটজসর্জকেতকিভূষিতা ॥ ৫ ॥ 

তত্র বর্ষান্থ নগ্থস্তঃপুরোপ্তপ্রতটজ্মীঃ | 
বাপ্যঃ প্রোৎফুলপকুমুদনীলোৎপলবিরাজিতীঃ | 

ভূরব্যস্তস্থলশ্বত্র! বহুশস্যো পশোভিতা | 

নাঁতিগীর্জৎঅবশ্বেষনিকদ্ধার্কগ্রহৎ মভঃ ॥ ৬ ॥ 
বন্রুকফ্ণঃ শরম্যর্কঃ শ্বেতাভ্রবিমলং নভঃ | 

তথ সরাংস্যম্থুকছৈর্ভান্তি হৎসাংসঘ্ট্রতৈঃ ॥ 
পঙ্কশুপ্রমাকীর্ণ নিম্নোকতসমেযু ভূঃ| 

বাঁণসপ্তাহ্ববন্ধষককাশীসনবিরাজিতা। ॥ ৭ ॥ 

স্বগুণৈরতিযুক্তেঘু বিপরীতেষু বা পুঅ্ঃ | 

বিষমে্পি ব। দোঁষাঃ কুপ্যস্ত,/তুষু দেছিনাং ॥ 

হুরেদ্বসস্তে শ্লেক্ষাণং পিত্বং শরদি নির্থরেৎ। 

বর্ষাস্থ শময়েদ্বায়ুৎ প্রাপ্থিকারসমুচ্ধুয়াৎ | 
(উর 

সগুমাধ্যায়ঃ | 

অথাতো। যন্ত্রবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যান্তামহ । 

যন্্রশতমেকোত্তরমত্র হস্তমেব প্রধানতমৎ যক্্াণামবগচ্ছণণ কিং 
কারণৎ | যল্মান্ভ্ভাদূতে যক্ত্রাণীমপ্ররত্তিরেব তদধীমত্বাদযন্ত্রকর্মণাৎ।, 



২৩ অুশ্রজ্তঃ | 1 অধ্যায় ৭| 

তত্র মনঃশরীরাবাধকরাঁণি শল্যানি তেষামাহরণোপায়ো যজ্্রীণি। 

তাঁনি ষটপ্রকারাণি | তদঘখা | স্বস্তিকযক্ত্রাণি | সন্দংশযস্ত্রাণি | 
তালযস্ত্রাণি | নাড়ীযস্ত্রীণি। শলাঁকাযস্ত্রাণি | উপযস্ত্রাণিচেতি। 

তত্র চতুর্রিংশতিঃ স্ব্তিকযন্ত্রাণি | দ্বে জন্দংশযজ্ত্রে | দ্ধে 

এব তালযজ্ত্বে। বিংশতির্নীভ্যঃ | অফীবিংশতিঃশলাকাঃ | পঞ্চ- 

বিংশতি কপযস্্রীণি। তানি প্রায়শে। লৌহ্বানি ভবস্তি তৎপ্রতি- 
রূপকাণি বা তদলাভে | তত্র নানাপ্রকারাণাঁং ব্যালানাং মৃগী- 

পক্ষিণাং মুখৈমু খানি যক্ত্রাণাঁৎ প্রায়শঃ সদৃশানি তশ্মাতৎসারপ্যাদা- 
গমাঁডুপদেশাদন্তযন্ত্রদর্শনাহ্যক্তিতশ্চ কারয়েৎ। | 

সমাহিতানি যক্সীণি খরল্লক্ষমুখানি চ|। 

সুদৃঢ়ানি লুরূপাণি ল্ুগ্রহাণি চ কারয়েহ ॥ 

তত্র স্বস্তিকযন্ত্রাণ্যফীদশাঙ্কুলপ্রমাণানি সিংহব্যত্র্কতরকষু-্- 
ক্ষ্বীপিমার্জারশৃগীলমৃশৈব্বাকককাককঙ্ককুররচাসভাসশশঘাতুযুলুক- 

চিল্লিশ্ঠেনগৃতক্রৌঞ্চভূঙ্গরাজীঞ্জলিকর্ণাবভঞ্জননন্দিমুখমুখানি মস্থরাক- 
তিভিঃ কীলৈরববদ্ধানি মুলেহস্ক.শবদা বৃত্তবারন্দাণ্যস্থিবিনশল্যোদ্ধ- 
রণার্থমুপদিশ্যন্তে | 

সনিগ্রহ্থোহনিগ্রহশ্চ জন্দংশে+ যোড়শাক্ষুলৌ ভবতন্তগ্নাংস- 
সিরান্ায়ুগতশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যেতে | 

তালযস্ত্রে দ্বাদশান্ুলে মতস্যভাঁলুবদেকতাঁলদ্বিতাঁলকে কর্ণনীস।- 
নান্ভীশল্যানামাহুরণার্থং | 

নাড়ীযন্ত্রাণ্যনেকপ্রকারাণ্যনেকপ্রয়োজনান্েকতোমুখান্যুভয়- 
ভোমুখানি চ তানি আতোগতশল্যোদ্ধরণীর্থৎ রোগদর্শনার্থমাচুষ- 
ণার্থং ক্রিয়াসৌকর্ধযার্থঞ্চেতি তানি আ্োভোদ্বারপরিণাহানি যথ। 
যোগপরিণাহদীর্ধাণি চ| 

ভখন্দরার্শোইবু'দব্রণবস্তযত্তরবস্তিমুত্ররদ্ধিদকোদরধুমনিকদ্ধপ্র- 
, কশসঙ্নিকদ্ধগুদযন্ত্রাণ্যলা বুশৃজ্গযন্ত্রীণি চৌপরিফী্বক্ষ্যামঃ | 
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শলাকাঁযস্ত্রাণ্যুপি নানাপ্রকারাঁণি নানাপ্রয়োজনানি যখাযোখী- 
পরিণাহদীর্ঘাণিচ €তষা গণপদশরপুত্খসর্পকণবড়িশমুখে দ্বে দ্ধে 
এষণব্যুহুনচালনাহরণার্ঘমুপদিশ্ঠেতে | মস্থরদলমাত্রমুখে দ্বে কিঞ্ি- 
দাঁনতাশ্রে জৌতোগতশল্যোদ্ধরণীর্ঘং | ষট্কার্পাসকতোফীষাণি 
প্রমার্জনক্রিয়ান্ত | ত্রীণি দর্ব্যাক্কৃতীনি খল্লমুখীনি ক্ষণারৌষধপ্রণি- 
ধানার্থং | ত্রীণ্যন্তানি জান্বববদনাঁনি ত্রীণ্যঙ্ক,শবদনানি বড়বাগ্সি- 

কর্মস্বভিপ্রেতানি | নাঁসারু্দহরণার্থমেকৎ কোলাস্থিদল মাত্রমুখং 

'খলকজক্ষোচ্ং | অগ্নার্থমেকং কলায়পরিমগ্ডলমুভয়তো মুকুলাগ্রৎ | 
মূত্রমার্ীবিশোধনার্থমেকৎ মালতী পুষ্পরস্তাগ্রপ্রমীণপরিমগুলণিতি | 

.উপযন্ত্রাণ্যপি র্বেণিকাঁপটচর্মাস্তবলকললতী বস্তান্টীলাশ্মমুদগর- 
প্বীণিপাদতলাঙ্কুলিজিহ্বাদস্তনখমুখবালাশ্বকটকশীখাহ্ীবনপ্রবাহণহ- 
বায়ক্কাস্তময়ানি ক্ষারাপ্নিভেষজীনি চেতি| 

এতানি দেছে সর্ধসম্মিন্ দেহুম্াবয়বে তথা । 
সন্ধৌ৷ কোষ্ঠে ধমন্যাঁঞ্চ যখাযোগৎ প্রযোজয়েৎ ॥ 

যন্ত্রকর্মীণি তু নির্ধাতনপুরণবন্ধনব্যহনবর্তনচালনবিবর্তনবিবরণ- 
পীড়নমার্গবিশোঁধনবিকর্ষণীহরণাঞ্চনোন্মনবিনমনভঞ্জনোশ্বখনাটুষণৈ- 
বণদীরণর্ভুকরণ প্রক্ষালনপ্রধমন প্রমার্জনানি চতুর্ব্বিংশতিঃ | 

স্দবুদ্ধ্যা চাপি বিভজেগ্ান্ত্রকর্্ীণি বুদ্ধিমান্। 

অসংখ্যেয়বিকম্পন্তীচ্ছল্যানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ 

তত্রীতিস্তুলমসারমতিদীর্শনতিত্ম্মমগ্রাহিবিষমগ্রাহি বক্রৎ শিথি- 

লমত্যুন্নতং মৃদ্ুকীলৎ মৃহ্যুখৎ মৃছ্পাঁশমিতি ছাঁদশ যন্ত্রদৌষাঃ।, 

এতৈর্দোধৈর্বিনিমুক্তিং যন্ত্রমফীদশীস্কুলং | 

. প্রশত্তৎ ভিষজ। জ্ঞেয়ং তদ্ধি কর্মশীস্ত যাজয়ে ॥ 

দৃশ্য সিংহমুখাস্ৈস্ত গং কক্বমৃখাদিভিঃ| 
নির্থরেত্ শনৈঃ শল্যৎ শন্তযুক্তিব্পেক্ষরা ॥ 
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বিবর্ততে সাধবগীহতে চ শল্যৎ নিগৃষ্বোদ্ধরতে চ যল্মাৎ | 

যন্ত্রে্তঃ কন্কমুখৎ প্রধানৎ স্থানেষু সর্কেষ্ষবিকীরি চৈব। 

অফ্টমাধ্যাঁয়। 

অথাতঃ শক্ত্রাবচারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

বিংশতিঃ শস্ত্রাণি | তগ্ভযথা | মগুলাঁগ্রকরপত্ররদ্ধিপত্রনখ শস্যু- 

্রিকোৎপলপত্রকার্ধধারস্থচীকু শপত্রাটীমুখ শরারীমৃখান্তমুথত্রিন্র্ঘক- 
কুঠারিকাত্রী হিমুখারাবেতসপত্রকবড়িশদস্তশস্কেষণ্য ইতি | তত্র 

মণ্ডলাগ্রকরপত্রে শ্যাতীৎ ছেদনে লেখনেচ। ব্বদ্ধিপত্রনখশস্ত্মুদ্রি- 

কোৎপলপত্রকার্ধারাণি ছেদনে ভেদনে চ| স্চীকুশপত্রাীমুখ- 
শরারীমুখাস্তমূ খত্রিকুর্চকাঁনি বিআবণে | কুঠারিকাব্রীহিমুখারাঁবেত- 

সপত্রকাণি ব্যধনে স্থচীচ | বড়িশে। দত্তশঙ্কুশচাহরণে | এষণ্যে- 
বণে আনুলোম্যে চ| স্থচ্যঃ সেবনে | ইত্যষটবিধে কর্মন্যপযোগঃ 
শক্সাণাৎ ব্যাখ্যাতঃ | তেঘামথযোগগ্রহণসমাসোপায়ঃ কর্ন 

বক্ষ্যতে | তত্র রদ্ধিপত্রং রৃম্তফলসাধাঁরণে ভাগে গৃহীয়ান্তেদনান্তেবং 
সর্ধাণি। রৃদ্ধিপত্রং মগুলাগ্রঞ্চ কিঞ্চিছিতীনপাণিন। লেখনে বহু- 
শোইবচার্ধ্যং বভ্তাগ্রে বিআ্াবণাঁনি | বিশেষেণ বালৰদ্ধস্ুকুমারভীক- 
নারীণাং রাজ্জাং রাঁজপুত্রাণাঞ্চ ত্রিকুর্চকেন বিআবয়েৎ | তল- 

প্রচ্ছাদিতরস্তমস্ুষ্ঠপ্রদেশিনী ভ্যাং ত্রীহিমুখং | কুঠারিকীৎ বামহস্ত- 
্যস্তামিতরহুস্ত মধ্যমান্থুল্যান্থৃষ্ঠবিষটক্রয়াভিহন্তাঁৎ | আরাঁকরপীত্রৈষ- 
ণ্যোমুলে | শেষাণি তু যথাযোগৎ গৃহ্বীয়াৎ | তেবাং নামভি- 
রেবারুতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ | তত্র নখশস্ত্বৈণ্যাবফ্ীক্ুলে স্থচ্যো- 

বন্ষত্ত | 

বড়িশে। দস্তশঙ্কশ্চানতাঞ্রে তীক্ষকণ্টক প্রথমযবপত্রমুখে। এষণী 
শগুপদাকারমুখী। 



অধ্যায় ৮ স্থতস্থাঁনং | ৩ 

প্রদেশিশ্তত্রপূর্বপ্রদেশপ্রমাণ! মুদ্রিকা। দশাঙ্কুল। শরারীমুখী 
স কর্তরীতি কথ্যচ্ে। শেষাঁণি তু ষড়ক্ুলানি। 

তানি স্রগ্রহাঁণি স্থলোহানি স্ধারাণি স্রেপাণি স্সমাহিত- 

মুখাগ্রাণ্যকরালানি চেতি শস্ত্রসম্পৎ | 

তত্র বক্রৎ কু%্ঠৎ খণ্ডং খরধাঁরতিস্তুলমত্যপ্পমতিদীর্ঘমতিহ্ন্ম- 
মিত্যফটৌে শস্্দোষাঃ! অতে বিপরীতগুণমণদদীতান্তত্র করপত্রা- 
ত্ুদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং | 

ত্র ধারা ভেদনানাঁৎ মাস্থরী | লেখনানামর্ধমাস্থরী | ব্যধ- 
নানাৎ বিআাবণানাঞ্চ কৈশিকী | ছেদনানামপ্ধকৈশিকীতি | তেষাং 
পায়না ত্রিবিধ! ক্ষারোদকতৈলেষু তত্র ক্ষারপায়িতং শরশল্যাস্থিচ্ছে- 
দনেযু। উদকপ্টায়িতৎ মাংসচ্ছেদনভেদনপাটনেষু 'তৈলপায়িতৎ 
সিরাব্যধনন্নায়ুচ্ছেদনেযু | তেবাৎ নিশানার্থং শ্লক্ষশিল! মাষবর্ণ! | 
ধারাসংস্থাপনার্থৎশাল্মলীফলকমিতি | 

ভবতি চাত্র। 

'যদ। স্ভনিশিতং শস্ৎ রোমচ্ছেদি স্মসংস্থিতৎ | 

স্ুগৃহীতং প্রমাণেন তদ কর্মস্ত যৌজয়েৎ ॥ 

অন্নশস্বাণি তু ত্রক্সারস্ফটিককা চকুকবিন্মজলৌকাগ্রিক্ষীরনখ- 
গোজীশেফালিকাশাকপত্রকরীরবালাক্কুলয় ইতি | 

শিশ্নাৎ শস্্ভীরণাৎ শক্বাভীবে চ যোজয়েৎ | 

ত্বক্সারাদি চতুর্বগ্গৎ ছেগ্যে ভেছ্যে চ বুদ্ধিমান্ ॥ 

আহার্য্যচ্ছেগ্যভেষ্েযু নখং শক্যেযু যোজয়েছ | 

বিধিঃ প্রবক্ষ্যতে পশ্চাঁৎ ক্ষারবহিজলৌকলাৎ ॥ 
যে স্যমুখখতা রোগ! নেত্রবত্ীতান্ড যে। 
গোজীশেফালিকীশীকপাতৈর্ষিআাবয়েত্ু তান্। 
এয্যে্বেষণ্যলীভে তু বালান্দুল্যঙ্কুর। হিতাঃ| 



২৪ পুশ্রুতঃ | অধ্যায় ৯। 

শব্দরণ্যেতানি মতিমান্ শুদ্ধশৈক্যায়সানি.তু | 
কারয়েৎছকরণৈঃ প্রারণ্তং কর্মীরং কর্মকোর্বিদৎ ॥ 
প্রয়োশীজ্শ্য বৈগ্যস্থ সিদ্ধি9্ভবতি নিত্যশঃ | 
তস্মাৎপরিচয়ঃ কার্য্যঃ শক্াণামাদিতঃ সদা ॥ 

নবমাধ্যায়ঃ | 

অথ!তো যোগঠাসুত্রীয়মধ্য।য়ং ব্যাখ্যাস্তাঁমঃ 1. 

অধিগতসর্বশাক্ত্ার্থমপি শিষ্যৎ যোগ্যাঙ্কারয়েৎ | ছেগ্ঠাদিষু 

স্রেহাদিঘু চ কর্মপথ মুপদিশেৎ | স্মবহুশ্রদতোপ্যকতযোগ্যঃ কর্মস্ম- 
যোগে! ভবতি| তত্র পুম্পফলালীবৃকালিন্দকত্রপুষৈ্র্বাককন্- 
কাককপ্রভৃতিষু ছেগ্যবিশেষান্ দর্শয়েছুৎ্কর্তনপরিকর্তনানি চোঁপদি- 

শেৎ।  দৃতিবস্তি প্রসেবক প্রভতিষ্দকপন্বপুর্ণেষু ভেগ্ভযোগ্যাৎ | 
সরোম্ি চর্মণ্যাততে লেখ্যস্য | মৃতপশুসিরাস্থপলনালেযূচ বে- 

ধ্যন্য | ঘুণৌপহতকাষ্ঠবেগুনলনালীশুক্কালাবুমুখেষেষ্যস্য | পন- 
সবিশ্বীবিল্বফলমজ্জমৃতপশুদস্তেত্বাহার্যযস্য | মধুচ্ছিফৌৌপলিপ্তে শাল- 
লীফলকে বিআীব্যস্ | স্থম্মমঘনবস্ত্রীস্তয়োমৃ ছুচর্্ীন্তয়োশ্চ সীব্যন্ত্য | 

পুক্তময়পুকবাঙ্জ প্রত্যক্গবিশেষেষু বন্ধযোগ্যাৎ | মৃছ্মাৎসপেশীষুৎপ- 

লনালেমু চ কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাঁৎ | মৃছ্যু মাংসখণ্ডেঘগ্রিক্ষীরযোগ্যাহ | 

উদকপূর্ণঘটপার্খআোতম্যলাবুমুখাদিযু চ নেত্র প্রশিধানবস্তিব্রণবস্তি- 
পীড়নযোগ্যামিতি | 

ভবতশ্চাত্র | 

এবমাদিযু মেধীবী যোগ্যাহ্েষু যথাবিষি 1 
দ্রব্যেষু যোগরাৎ কুর্ববাণে। ন প্রমুহ্যতি কর্স্থ ॥ 

তম্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্তক্ষারাগ্নিকর্মস্থ 
যস্য যত্রে সাধর্ধ্যৎ তত্র যোগ্যাৎ সমাচরেৎ॥ 



অধ্যায় ১০1 | স্থক্রস্থানহ | ২৫ 

দাশমাধ্যায়ঃ | 

অথাঁতো বিশিখানুপ্রবেশনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্তামঃ ॥ 

অধিগ্বততক্ত্বেণোঁপাসিততস্ত্রার্থেন দৃষকর্্মণ! কতযোগ্যেন শা- 

স্্ার্থৎ নিগদত। রাঁজ্ঞামুজ্ঞাতেন নীচনখরোম্। শুচিন। শুক্লবস্রপরি- 
হিতেন ছত্রবত| দগুহক্তেন সোপানৎকেনান্দ্ধতবেশেন স্মমনস। 

কল্যাণাভিব্যাহারেণীকুহকেন বন্ধুভূতেন ভূতানাৎ স্ুসহায়বত। 
বৈচ্ছোন্তবিশিখানু প্রবেষটব্যা | 

ততে। দৃতনিমিত্তশকুনমজন্লানুলোম্যেনাতুরগৃহমভিগম্যোৌপবি- 

শ্টাতুরমভিপশ্ঠেৎ স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ| ত্রিভিরেতৈর্বিজ্ঞানোৌপায়ৈ 

রেপ্ধীঃ প্রায়শো। এবদিতব্যা ইত্যেকে | তত ন সম্যক্ | ষড়িধো হি 

রোগাণাৎ বিজ্ঞানোপায় | তচ্যথা পঞ্চভিঃ শ্োত্রাদিভিঃ প্রশ্মেন 

চেতি। তত্র শ্রোত্রেক্্রিয়বিজ্ঞেয়। বিশেষ। রোগে ব্রণীআীববিজ্ঞ- 

নীয়াদিফু বক্ষ্যন্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্নিলঃ সশব্দো। নির্থস্ছিতীত্যেব- 
মাদয়ঃ | . স্পর্শনেক্ত্িয়বিজ্ঞেয়াঃ শীতোঁফগশ্লক্ষকর্কশমূছকঠিনত্াদয়ে। 
জ্বরশোফাদিযু| চক্ষুরিক্দ্রিয়বিজ্জেয়া শরীরোপচয়াপচয়াযুল ক্ষণব- 

লবর্ণবিকারাঁদয়ঃ| রসনেক্দ্রিয়বিজ্ঞয়াঃ প্রমেহাদিু রসবিশেষাঃ1 আ- 
ণেক্দ্িয়বিজেয়া! অরিষলিজাদিযু ব্রণানামত্রণীনাঞ্চ গীন্ধাবিশেষাঃ | 
প্রশ্নেন চ বিজানীয়াদ্দেশখ কাঁলং জাতিং সাত্ব্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিৎ 
বেদনা সমুদ্ক্ায়ং বলং দীপ্তাপ্মিতাং বাতমুত্রপুরীষরজসাং প্রবত্যপ্রবতী 
কাঁল প্রকর্ষাদীংস্চ বিশেষান্। আত্মসদ্বশেষু বিজ্ঞানাত্যুপায়েযু তৎ- 

স্থানীয়ের্জানীয়াৎ। 
ভবতি চাত্র | 

মিথ্য। দৃষ্ট। বিকার! ছি ছুরাখ্যাতাক্তখৈব চ। 
তথা হঃপরিমৃষ্ঠীশ্চ মোহয়েষুশ্চিকিৎসকৎ ॥ 

এবমভিসমীক্ষ্য সাধ্যান্ সাধয়েদঘাপ্যান্ যাপেয়দসাধ্যান্সোপ৮ 



২৬ সুশ্রাতঃ | | অধ্যায় ১১ 

ক্রমে পরিসম্বৎসরোশ্িতাঁংশ্চ বিকারান্ প্রায়লো বর্জয়েৎ | তত্র 

সাধ্য অপি ব্যাঁথয়ঃ প্রায়েণৈষাং দুশ্চিকিৎস্যতঙ্গ। ভবন্তি | তগ্যথ!। 

শ্রোত্রিয় হপতিস্ত্রী বাঁলরৃন্ধ ভীকরাজসেবককিতবছুর্র্বল বৈষ্ঠাবিদগ্ধব্যাধি- 

গোপকদরিদ্ররূপণক্রোৌধবতামনাত্ববতামনাথানাঞ্চেবং নিরূপ্য চি- 

কিৎসাঁং কুর্র্ধন্ ধর্মার্থকামযশাংসি প্রাপ্সোতি | 

ভবতি চাত্র। 

সত্রীভিঃ সম্থান্যাঁৎ সংবাদৎ পরিহাসঞ্চ বর্জয়েহৎ | 

দত্তঞ্চ তাভ্যো নাদেয়মন্নাদন্যত্ভিষথবরৈত ॥ 

একাদশাধ্যায়ঃ ] 

অথাতঃ ক্ষারপাকবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ । 

শক্বানুশক্ত্েভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানত মশ্ছেছ্তাভেচ্যলেখ্যকরণাজি- 
দোষদ্বত্বাদ্বিশেবক্রিয়াবচারণীচ্চ |. তত্র ক্ষরণাঁৎ ক্ষণনাদ্বা ক্ষার | 

নানৌবধিসমবায়াভ্রিদোষক়্ঃ শুরুতাৎ সৌম্যস্তশম্ত সৌমস্যাপি সতো 
হহনপচনদারণাদিশক্তিরবিকদ্ধা স খন্বাম়েয়ৌষধিশীণতূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুক 
উষ্ণস্তীক্ষঃ পীচনে। বিলয়নঃ শৌধনো রোপণঃ শোষণঃ স্তজ্তনো 

লেখনঃ ক্ুম্যামকফকুম্ঠবিষমেদসামুপহস্তী পুংস্ত্স্য চাতিসেবিতঃ। স 
দ্বিবিধ: প্রতিসারণীয়ঃ পানীয়শ্চ | তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটি- 
ভদদ্রুকিলাস মণ্ডলভগন্দরা রব দছুষটব্রণনাড়ীচর্মবকীলতিলকালকন্যচ্ছব্য- 
্গমশকবাহ্যবিদ্রধিক্কমিবিষার্শঃস্থপদিশ্যতে সপ্তন্থ চ মুখরোৌখোধুপজি- 

হবাধিজিহ্বোপকুশদন্তবৈদর্ভেয়ু তিহ্থযু চ রোহিণীঘেতেষু চৈবান্বশস্ম- 
প্রাণিধানমুক্তং | পানীয়স্ত খরগুল্মোদরাগ্রিশুলাজীর্ণারোচকানাহ- 
শর্ধ রাশ্মর্ধ্যা ভ্যন্তরবির্রধিক্মিবিষার্শঃস্থপযুজ্যতে | অহিতন্ভু রক্তপি- 
তজ্বরিতপিত্তপ্রক্লাতিবালবদ্ধছ্র্বলভ্রমমদমুস্ছ ণতিমিরপরীতেভ্যোইন্তে- 
ভ্যশ্চৈবস্থিধেভ্যঃ.| তঞ্চেতরক্ষারবদগৃ। পরিআ্াবয়েত্তশ্য বিস্তারোই- 



অধ্যায় ১১ | হত্রস্থানং | ২৭ 

সযাত্র | স চ ত্রিবিধো মৃহুর্মধ্য্তীক্রশ্চ | তং চিকীষুঃ শরদি খিরি- 

সান্জৎ শুচিকপোন্য প্রশস্তেইছনি প্রশস্তদেশজাতমন্পহতং মধ্য- 

মবয়সং মহ্থান্তমসিতমুষ্ধকমধিবা স্যাঁপরেছ্যঃ পাঁটয়িত্বাভিমন্ত্যানেন 

মজ্েণ। 
অগ্মিবীর্ধ্য মহা বীর্য্য ম! তে বীর্য্যৎ প্রণশ্ঠতু | 

ইছৈব ভিষ্ঠ কল্যাঁণ মম কার্য্যৎ করিষ্যসি | 

মম কার্যে কতে পশ্চাৎ স্বর্থলোকং গমিষ্যসি ॥ 

শশ্বতপুষ্পরক্তপুষ্পসহুজঅৎ জুনুয়াৎ | খণ্ুশঃ প্রকপ্প্যাবপাট্য 

নির্ব্ধাতে দেশে নিচিতং কতা! লুধাশর্করাশ্চ প্রক্ষিপা তিলনালৈরা- 
দীপয়েদখোপশাস্তেহগ্রেণ তন্তম্ম পৃথগ্গৃহায়াত্তম্মশর্করাশ্চ | অথানে- 
নৈব বিধানেন ভ্ুটজপলাশাশ্বকর্ণপারিভদ্রকবিভীতকারগ্বধতিম্বক 
কর্ম.ছুপীমার্গপাটলানত্তমালরূষকদলীচিত্রকপূতীকেক্দররক্ষণস্ফোতা- 
শ্বমারকসপুস্ছদাগ্নিমন্থগুঞ্ীশচতঅশ্চ কোশাতকীঃ সমূলফলপত্রশাখ। 
দহেৎ | ততঃ ক্ষারদ্রোণমুদকদ্রোখৈঃ ষড়ভিরাঁলোড্য মুত্রৈবর্ধা যখো- 
ক্তৈরেকবিংশতিবারান্ বিআব্য মতি কটাছে শনৈদর্ব্যা বিঘট্য়ন্ 

বিপচেৎ। স যদ! ভবতাচ্ছো রক্ত স্তীক্ষঃ পিচ্ছিলশ্চ তমাদায় 

মহতি বস্ত্রে পরিআব্যেতরৎ বিস্যজ্য চ পুনরগ্ীবধিশ্রয়েৎ | তত 

এবচ ক্ষারোঁদকাৎ কুড়বমধ্যর্দৎ বাঁপনয়েৎ | ততঃ কটশর্করীভম্মশর্ক- 
রাক্ষীরপাকশঙ্খনাভীরগ্িবর্ণাঃ কত্বায়সে পাত্রে তস্মিন্নে ক্ষারোদদকে 

' নিষিচ্য ট্রিষ। তেনৈব ছিদ্রোণেহটপলসৎমিতৎ শঙ্খনাভ্যাদীনাৎ 
প্রমাণৎ প্রতিবাপ্য সততঘ প্রমত্তশ্চৈনমবঘট্ররন বিপচেৎ | স যথ 
নাতিসাঁক্দ্রে। নাতিদ্রবশ্চ ভবতি তথ! প্রযতেত | অথৈনমাগতগীক- 
মবতাধ্যানুগুগুমায়সে কুস্তে সংরতমুখে নিদধ্যাদেষ মধ্যমঃ| এষ 

'এবাপ্রতীবাপঃ পকঃ সংব্যহিমো মৃছুঃ | প্রশ্তিবাপে যখালাভংপাত্তী- 
ত্রবস্তীচিত্রকলগুঙ্গলকীপুতিকপ্রবালতালপত্রী বিভন্গুবর্চ্টিকীকনকক্ষীরী- 
হিঙ্কুবচাবিষাঃ সমাঃ শ্লক্ষচূর্ণঃ শুক্তি প্রমাণীঃ০প্রতিবাপঃ | ন এব 



২৮ আুঞ্ততঃ | | অধ্যায় ১১.| 

সপ্রতীবাপঃ পঞ্চঃ পাঁকান্তীক্ষান্তেষাৎ বখাব্যাধিবলমু্পযোঁগঃ | ক্ষীপ- 

বলে তু ক্ষারোদকমীবপেদ্বলকরণার্থম্ | 

ঘভবতমশ্গত্র | 

নৈবাতিতীক্ষে! ন মৃছুঃ শুক্ুঃ শ্লক্ষোইথ পিচ্ছিলঃ | 
অভিষ্যন্দী শিবঃ শীঘ্্রঃ ক্ষারো হাষটগুণঃ স্ৃতঃ ॥ 

অতিমার্দবশৈত্যোক্জযতৈক্ক্য পৈচ্ছিল্যনর্পিতাঃ। 
সীজ্্রতাৎপকতা হীনদ্রব্যত! দোষ উচ্যতে ॥ 

তত্র ক্ষারসাধ্যব্যাধিব্যাধিতমুপবেশ্ঠ নির্পীতাতপে দেশে্সন্বা- 

ধেইশ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধীনেনোপসম্ভৃতসন্ভারং ততোইম্য তম- 
বকাঁশং নিরীক্ষ্যাবন্বষ্যাবলিখ্য প্রচ্ছয়িত্বা শলাকয়া ক্ষারৎ পাঁতিয়িত্বা 

বাকৃশতমা ত্র মুপেক্ষেত। 

তশ্মিন্নিপতিতে ব্যাঁধো ক্ৃষত। দগ্ধলক্ষণং | 
ভত্রান্বর্থঃ শমনঃ সর্পির্মধুকসংযুতঃ ॥ 
আখ চেৎ স্থিরমূলত্বাৎ ক্ষাঁরদর্ধং ন শীর্য্যতে | 

ইদমাঁলেপ্পনং তত্র সমগ্রমবচাঁরয়েৎ ॥ 

অঙ্নকাঞ্রিকবীজানি তিলাম্মধুকমেব চ | 

প্রপেষ্য সমভাঁগীনি তেনৈবমনুলেপয়েছ ॥ 
তিলকল্কঃ সমধুকে! ঘতাক্তে। ব্রণরোপণঃ | 

রসেনাজ্লেন তীক্ষেন বীর্য্যোঞ্জেন চ যোজিতঃ ॥ 

আগ্নেয়েনাগ্রিন! তুল্যঃ কথং ক্ষ্ণারঃ প্রশাম্যতি 1 

এবং চেম্বান্যাসে বস প্রোচ্যমাঁনং নিবোঁধ মে ॥ 

অন্নবর্জ্যান্ রসান্ ক্ষাণরে সর্র্বানেৰ বিভাবয়েও | 

কটুকস্তত্র ভূয়িষ্টো লবণৌনুরসম্ভথা ॥ 
অস্্রেন সহ সতযুক্তঃ স তীক্ষলবণে! রস: | 
মাধুর্য্যৎ ভজতেহত্যর্থং তীক্ষভাবং বিষুগ্চতি ॥ 
মাধুর্য্যাচ্ছমমাপ্োতি বহ্ছিরদ্ভিরিবাঞুতঃ | 



'আধ্যায় ১২। সত্রস্থাঁনং | ২৯ 

তত্র সম্যগ্দঞ্জে বিকীরোপশমে। লীঘবমনীআবশ্চ | হীনদগ্ধে 

তোদকগুজাড্যানি ল্যাধিরদ্ধিশ্চ | অতিদগ্ধে দাহপাঁকরাআবা্গ- 
মর্দর্লমপিপীসামুচ্ছঃ স্থ্যর্সরণৎ বা | ক্ষাঁরদগ্ধব্রণন্ত যথাঁদোষৎ 

যথাব্যাধি চোঁপক্রমেহৎ | 

অথ নৈতে ক্ষা'রক্কত্যাঃ | তব্ঘথা হূর্বলবাঁলক্ছবিরভী কসর্ব্বা্গ- 
শনোদরিরক্তপিতিগর্ভিহ্যতুমতী প্রবদ্ধজ্বরি প্রমেহোরক্ষেতক্ষীণতৃষ্।- 

মুস্ছে পদ্রতব্লীবাপরত্তোদ্বত্ফলযে।নয়ঃ | তথা মর্্বশিরা ন্নীযুধমনী- 

সন্ধিজ্ঞণাশ্ছিমেবনীগলনাভীনখান্তরশোফআোতংম্বপ্পমাঁৎসেষুচ প্রদে- 

শ্ঘেক্ষোশ্চ ন দগ্ঠাঁদন্যাত্র বত্মরোণাৎ | তত্র ক্ষীরসাধ্যেঘপি ব্যাঁধিষু 
শরনগীত্রমস্থিশুলিনমন্নদ্বেষিণৎ হদয়সন্ধিপীড়োপদ্রতৎ ক্ষারো ন 

সঠধস্সতি | 

ভবতি চাত্র। 

বিষাগ্িশস্ত্রীশনিমৃত্যু কপ্পঃ ক্ষারে! ভবত্যপ্পমতিওয়ুক্তঃ | 

স ধীমত! সম্যগনুপ্রযুক্তো রোথান্লিহন্যাঁদচিরেণ ঘোরান্ ॥ 

দ্বাদশীধ্যায়। 

অথাঁভোহগ্নিকম্মবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যা স্থামঃ | 

ক্ষারাদগ্নির্গরীর়ান্ ক্রিয়াস্ত ব্যাখ্যাতজ্তদ্দপ্ধানাৎ রোগীণ(মপুন- 

*র্ভীবান্তেষভুশক্ক্ষারৈরসাধ্যানাৎ তৎসাধ্যত্বাচ্চ | 
অখেমানি দহনোপকরণানি | তদঘথ। পিপ্পল্যজাশরুদ্োদস্ত. 

শরশলাঁকা জাহ্ববৌক্ঠেতরলোহীঃ ক্ষৌদ্রগুড়স্োশ্চ | .তত্র 
শিপ্পল্যজাশকদ্দো দন্তশরশলা কান্তগীতাঁনাং | জান্ববৌষ্টেতরলোহা- 
নি মাংসগতানাং | ক্ষৌব্রগুড়ক্নেহাঃ সিরখন্রারুসন্ধ্যস্থিগতাক্ষৎ | 
তত্রাগ্িকর্খ সর্বর্তযু কুর্য্যাদন্যত্র শরদ্গ্রীম্মাভ্যাং তত্রাপ্যাত্যয়িকেহগ্সি- 
কর্মসাধ্যে ব্যাথধ ততপ্রত্যনীকং বিিৎ কতা, সর্বব্যাধিঘ,তুয়-ট 



৩০ স্ুজ্রুতঃ | 1 অধ্যায় ১২। 

পিচ্ছিলমন্নং ভুক্তব্তঃ কর্ম কুর্বীতি মুঢগর্ভাশ্মরী ভগন্দরার্শেমুখরো- 
গেঘভৃক্তবতঃ | তত্র দ্বিবিধমগ্নিকর্মীরেকে তৃগ্দদ্ধং মাংসদগ্ধঞ্ | 
ইন্ছ তু দিরান্নায়ুসন্ধ্যস্থিঘপি ন প্রতিষিদ্ধোইগ্মিঃ | তত্র শব্দপ্রাছু- 
ভভাবে৷ ছূর্গন্ধতা ত্বকৃসঙ্কোচশ্চ ত্বগ্দদ্ধে। কপোতবর্ণতাপ্পশ্বযধু 

বেদন। শুক্ষসৎকুচিতব্রণতাঁচ মাংসদগ্ধে | কফ্োন্নতব্রণতাঞবসম্সি- 
রীধশ্চ সিরাম্রীয়ুদ্ধে | কক্ষাঁকণত। কর্কশস্ছিরব্রণত চ সন্ধ্যন্থি- 

দধ্ধে | তত্র শিরোরোগাধিমন্থয়েঃ ভ্ললাটশখ্ব প্রদেশেষু দহেৎ। 
বত্ম রোগেদ্ার্জীলক্তক প্রতিস্ন্নাং দৃষ্টিং কত্রা! বর্ম রোমকুপান্ দছেৎ। 

তগ্রাংসসিরান্মী স্ুসন্ধ্যস্থিশ্থিতেতত্যুগ্রকজে বায়ীবুদ্ছিতকঠিনন্গুমাৎ- 

সে ত্রণে শ্রস্থ্যর্শোহ্ব্ণ,দভখন্দরাপটী শ্লীপদচর্মবকীলতিলকালকাক্ম- 
রদ্ধিসন্ধিসিরাচ্ছেদনাদিফু নাড়ীশোণিতাতিপ্রবতিযু,চাগ্লিকর্ম কুর্য্যাৎ | 
তত্র রোগীধিষ্ঠানভেদাদগ্নিকর্ম চতুর্থ ভিদ্তাতে | তদঘথা | বলয়- 
বিন্দুবিলেখা প্রতিনারণানীতি দহনবিশেষাঁঃ | 

ভবর্তি চাত্র | 

'রোগস্য সংস্থানিমতো বিদিত্ব। নরশ্য মর্্মানি বলাবলঞ্চ | 
ব্যাধিৎ তথর্তু্চ সমীক্ষ্য সম্যক ততো! ব্যবস্থেন্তিবগগ্মিকর্ম॥ 

তত্র জন্যগ্দগ্ধে মধুসর্পির্ভীমভ্যঙ্গঃ | অথেমানগ্িন! পরিহরে 

পিত্ত প্রক্কতিমন্তঃশৌণিতং ভিন্নকোষ্ঠিমনুদ্ষ, তশল্যৎ হূর্র্বলং বালংবৃদ্ধং- 

ভীকমনেকব্রণগড়িতমন্সেগ্তাংশ্চেতি | 

অত উদ্ধমিতরথা! দগ্ধলক্ষণং বক্ষ্যামঃ | তত্র ন্নিগ্ধং কক্ষৎ বাশ্রিভ্য 

অব্যমপ্রিকহতি। অগ্নিসস্তপ্তে। ছি মেহঃ সক্ষম সিরানুসারিত্বাস্বগ।- 

দীননূপ্রবিশ্যাশু দছতি। তন্দাঁৎ ম্েহদগ্ধেইধিকা কজো ভবস্তি | 
তত্র প্ুষ্টং ছুর্দগ্ধং সম্যগ্দগ্ধমতিদগ্ধঞ্চেতি চতুর্বিবধমগ্মিদদ্ধং | তত্র 
যদ্বির্ণৎ প্লুব্যতেইতিমধত্রৎ তৎ প্রুফ | যত্রোতিষ্ঠত্তি স্ফোটান্তী- 

ব্রাশ্চোষদাহরাগপাকবেদনাশ্চিরাচ্চোপশাশ্যন্তি তদ্দুর্দ্ধৎ | সম্য- 
গুদ্ধমনবগীঁঢ়ং তালফলবর্ণৎ স্মুসংস্থিতৎ পূর্র্বলক্ষণযুক্তর্থ | অতি- 
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দগ্ধে মাংসাবলম্বনং গীত্রবিশ্লেবঃ সিরা ন্নাযুসন্ধ্য স্ছিব্যাপীদনমতিমা ত্রং 
জ্বরদাহপিপাসা মুচ্ছ্রশ্চোপদ্রবা ভবন্তি ব্রণশ্চান্ত চিরেণ রোহতি 
রূঢ়শ্চ বিবর্ণে ভবতি | তদেতচ্তুর্ব্িথমগ্িদপ্ধলক্ষ ণমা স্বকর্ম গস 
ধকৎ ভবতি | 

ভবস্তি চাত্র | 

অগ্নিনা কোপিতং রক্তৎ ভূশং জন্তোঃ প্রকুপ্যতি | 

ততন্তেনৈব বেখেন পিত্তমস্তাভ্যুদীর্্যতে ॥ 
তুল্যবীর্য্যে উভে হোতে রসতে৷ দ্রব্যতস্তথ! | 
তেনাশ্য বেদনান্তী ব্রাঃ প্রক্ত্য। চ বিদহাতে ॥ 

স্ফোটাঃ শীত্রং প্রজায়ন্তে জ্বরস্তৃক চ বর্ধতে | 
দগ্ধস্তোপশমার্থায় চিকিৎস। সংপ্রচক্ষতে ॥ 

ধুম্তামিপ্রতপনং কাধ্যমুফৎ তথৌষধং | 

শরীরে ন্দিন্নভূয়িছ্কে ন্ষিন্নৎ ভবতি শোশিতৎ ॥ 
প্রক্ত্য! স্থ্যদকৎ শীতং ক্ষন্দয়ত্যতিশৌণিতং | 
তন্মাৎ স্ুখয়তি হ্যক্চং নতু শীতং কথঞ্চন ॥ 

শীতামুষ্ণাঞ্চ দুর্গে ক্রিয়াৎ কুর্য্যা্তিযক্ পুনঃ | 
ঘতাঁলেপনসেকাস্থ শীতানেবাশ্য কারয়েৎ ॥ 

সম্যগ্দদ্ধে তুগীক্ষীরী প্রক্ষচন্দনগৈরিকৈঃ| 
সামৃতেঃ সর্পিষ। ম্রিপ্ধেবালেপং কারয়েস্তিষক্ ॥ 

গ্রাম্যাহ্থপৌদকৈশ্চৈনৎ পিফৈর্দমাংসৈঃ প্রলেপয়েৎ | 
পিত্তবিদ্রধিবটৈচনৎ সন্ততোম্মাণমাঁচিরেহ ॥ 

অতিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাঁংসান্যুদ্ধ,ত্য শীতলাৎ | 
ক্রিয়া কুর্যাভিষক্ পশ্চাস্ছাঁলিতগুঁলকগুনৈঃ॥ 
তিন্দুকীত্বকষায়েব্বা ঘতনিশৈঃ প্রল্পেয়েৎ। 
ব্রণং গুড়ুচীপত্রৈর্বা ছাদয়েদখবৌরকৈঃ। 
ক্রিয়াঁঞ্চ নিখিলাৎ কুর্ধ্যান্ডিস্বরক পিততবিসর্পনৎ ॥ 
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মধুচ্ছিষ্টং সমধুকৎ রোধ্রৎ সর্জরসং তথ|.| 
মর্জিষ্ঠীৎ চন্দন মূর্বর্বাং পিষ্ট সপ্পির্বি্বপধচয়েৎ | 

সর্বেষামগ্নিদপ্ধীনীমেতদ্রোপণমৃত্তমং ॥ 

মেহদগ্ধে ক্রিয়া কক্ষাৎ বিশেষেণাবচারয়েহ | 

অতউদ্ধৎ প্রবক্ষ্যামি ধুমোপহতলক্ষণৎ ॥ 

শ্বসিতি ক্ষৌতি চাত্যর্থমত্যাঁধমতি কাঁসতে । 
চক্ষুষোঃ পরিদাহশ্চ রাঁগশ্চৈবোপজায়তে ॥ 
সধূমকৎ নিঃশ্বসিতি ত্রেয়মন্ন্ন বেস্তি চ| 
তখৈব চ রলসান্ সর্ধান্ শ্রুতিশ্চাস্যোপহস্যতে ॥ 

তৃষ্ণাদাহজ্করযুতঃ সীদত্যথ চ মুচ্ছ“তি | 
ধুমৌপহত ইত্যেবৎ শৃণু তস্য চিকিৎনিতৎ ॥ 
সর্পিরিক্ষরসং ভ্রাক্ষাৎ পয়ে। বা শর্করা বা। 

মধুরাে। রসে বাপি বমনায় প্রদাপয়ে ॥ 
বমতঃ কোন্ঠশুদ্ধিঃ স্যাঁ্ধ'মখান্ধশ্চ নশ্ঠতি | 

বিধিনীনেন শীম্যন্তি সদনক্ষবর্থুজ্বরীঃ ॥ 

দাহমুচ্ছ তৃড়াখানশ্বাসকাসাশ্চ দাঁকণা। 
নধুরৈল বণীক্ৈশ্চ কটুকৈঃ কবলগ্রাহৈঃ ॥ 
সম্যগীগৃহ্থাতীক্ড্রিয়ার্থান্ মনশ্চাশস্য প্রসীদভি | 
শিরোঁবিরেচনং তন্মৈ দ্ঠাদেঘাঁথেন শাম্ত্রবিৎ ॥ 
দৃষ্টির্টিশুধ্যতে চাশ্য শিরোত্রীবর্থ দেহিনঃ | 
অবিদাছি লঘুন্সিপ্ধমীহারৎ চাস্য কপ্পয়ে্॥ 
উষ্ণবাঁভাতপৈর্দর্ধে শীতঃ কার্যে! বিধিঃ সদা | 
শীতবর্যানিলহত উষ্ণৎ স্সিধ্ শশ্যতে | 
তথাতিতেজসা দপ্ধে সিদ্দিরনস্তি কথঞ্চন ॥ 
ইন্দ্রবজ্ঞাগ্িদপ্ধেইপি জীবতি প্রতিকীরয়ে | 
স্েহাভ্যক্গপরীষেকৈঃ প্রদেছৈশ্চ তথা! ভিষক্ | 
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অয়োদশাধ্যায়ঃ | 

অথাতো। জলোৌক্গাবচারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামঃ1 

ুপ ঢ্যবাঁলস্থবিরভী কছ্র্্বলনারীস্তকুমারাণীমনুগ্রহার্থৎ পরম- 
স্ুকুমাঁরোইয়ৎ শৌণিতাবসেচনোপীয়োইভিহিতে। জলৌকসঃ | তত্র 
,বাতপিতকফছ্উশোনিতং যথাসংখ্যৎ শৃঙ্গজলৌকা লাবুভিরবসেচয়ে€ 
ন্িপ্শীতকক্ষত্বাৎ সর্ব্বাণি সর্বৈর্্বা | 

ভব চাত্র। 

উষ্ণৎ সমধুরৎ নিঞ্কং গবাঁং শূ্গং প্রকীর্ত্িতৎ | 
তম্মাদ্বাতোপন্যষ্টে তু ছিতৎ তদবসেচনে ॥ 
শীতাধিবাঁস। মধুর! জলৌকা বারিসম্ভব1 | 
তম্মাৎ পিতোপন্যষ্টে তু হিতা সা ত্ববসেচনে ॥ 
অলাবু কটুকৎ কক্ষৎ তীক্ষ্ণ পরিকীর্তিতৎ | 
তম্মাচ্ছেম্মোপস্থষ্টে তু ছিতৎ তদবসেচনে ॥ 

তত্র প্রচ্ছিতে তনুবস্ত্রপটলাবনদ্ধেন শৃঙ্গেণ শোঁণিতমবসেচয়ে- 
দাচুষণাৎ | সান্তদরপয়াহলাব্ব | 

অথ জলায়ুকা বক্ষ্যন্তে | জলমাসামাভুপ্রিতি জলায়ুক। জলমীসা- 

মোক ইতি জলৌকসঃ | ত৷ দ্বাদশ তাসাৎ সবিষ! ষট্ তাবত্য এব 
নির্বিবাঃ! তত্র সবিবাঃ কষ্ণ| কর্ধবরা অলগর্দা ইন্দ্রাযুধা সামুদ্রিক 
গ্বোচন্দন। চেতি। তান্ঞ্জনচুর্ণবর্ণ পৃরুশিরাঁঃ কৃষ্ণা | বর্থিমৎস্যব- 
দাঁয়তা ছিৌনতকুক্ষিঃ কর্বূরা । রোমশ! মহাপার্থা কফ্মুখ্যলগরর্দগ। 
ইন্দ্রারুধবদৃদ্ধরাজিভিশ্চিত্রিত| ইন্দ্রায়ধা। ঈষদসিতপীতিক। বিচিত্র- 

পুষ্পাকতিচিত্র! সামুদ্রিক । ধৌোরষণবদধেঁভাগে দ্বিধাভূতাঞ্টীতি- 
রথুমুখী গৌচন্দনেতি। তাভির্দফে পুৰুষে দংশে শ্বযধুরতিগাত্রৎ 
কঙুমুচ্ছ? স্বরোদাহশ্ছদ্দির্মদঃ সরনমিতি লিক্ানি ভবস্তি। তত্র 
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মহ্থাথদঃ পানালেপননশ্তকর্মীদিয়ুপযোজ্যঃ | ইন্দ্রাযুধাদষমসাধ্য- 
মিত্যেতাঃ সবিষাঃ সচিকিৎসিত। ব্যাখ্যাতাঃ | 

অথ নির্ষ্িষাঃ| কপিল। পিঙ্গল! শঙ্গমুখী মুষিকা পুগ্তরীকমুখী 
সাবরিকাচেতি | 

তত্র মনঃশিলারঞ্রিতাভ্যামিব পার্খাভ্যাৎ পৃষ্ঠে শি্মুদ্গাবর্ণ। 

কপিল।| কিঞ্থত্রক্ত! বত্তকায়। পিঙ্গাশুশীচ পিঙ্গল। | যকুরর্ণ 

শীত্রপায়িনী দীর্ঘতীক্ষমুখী শঙ্ষুমুখী | মুষিকারুতিবর্ণইনিষউগন্ধ!' চ 
মুবিকা | মুদ্গবণ। পুগুরীকতুল্যবন্ত্ পুগুরীকমুখী | ম্সিথ্থ। পন্র- 

পত্রবর্ণফটাদশাস্কুলপ্রমাণা সাঁবরিক। দাঁচ পশ্বর্থে। ইত্যেত। অবিষ। 
ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং যব্নপাণ্যুসহ্ৃপৌতনাদীনি ক্ষেত্রাণি | তেফু 
মহ্ছাশরীরা ব্লবত্যঃ শীত রপায়িন্যোমহাশনা নির্বিষাশ্চ বিশেষেণ 
ভবন্তি| তত্র সবিষমৎস্যকীটনছু রমৃত্রপুরীষকোথজাতাঃ কলুষেঘস্তঃ- 
স্তুচ সবিযাঃ | পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌ গন্ধষিককুবলয়পুগুরীকশৈ- 
বালকোখজাত| বিমলেঘস্তঃস্ চ নির্নিরিষাঃ | 
ভবতি চাত্র। | 

ক্ষেত্রেযু বিচরস্ত্যেতাঃ সলিলেধু. স্গন্বিষু | 

ন চ সঙ্কীর্চারিণ্যে। ন চ পঙ্গেশয়াঃ স্ুখাঁঃ ॥ 

তানাং প্রগ্রহণমার্চর্মণণন্থৈর্বা প্রয়োণৈথ্ হ্বীয়াৎ | অখৈনাৎ 

নবে মতি ঘটে সরভ্ড়াগৌদকপক্গমাবাপ্য নিদধ্যাৎ। ভক্ষ্যার্থে 
চাসামুপহরেচ্ছৈবলং বল্লুরমৌদকীৎশ্চ কন্দাংশ্চর্ত্য শষ্যার্থৎ তূণ-. 
টি চ পত্রাণি। ছ্যহাজ্যহাচ্চন্যজ্জলৎ ভক্ষ্যঞ্চ দদ্ঠাৎ সপ্ত- 
ত্র সপুরাত্রাচ্চ ঘটমন্তৎ সংকর 1ময়েহ | 

ভবতি চাত্র | 

স্লমধ্যাঃ পরিক্রিষ্টাঃ পৃথ্যে। মন্দবিচেক্টিতাঠ। 
অগ্রাহিণ্যে ইপ্পপায়িন্যঃ সবিষাশ্চ ন পূজিত ॥ 

অগ জলৌকোইবসেকসাধ্যব্যাধিতমুপবেশ্ সংবেশ্ঠ বা! বিকক্ষ্য 
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চাশ্য তমবকাশং মৃদ্গোময়চুরৈর্ঘগ্যকজঃ স্যাৎ | থৃহ্ীতাশ্চ তাঃ সর্ষপ- 
রজনীকল্কোদকপ্রদ্দিপ্ধশীত্রীঃ সলিলসরকমধ্যে মুহূর্তস্থিতাবিগত- 

ক্লমা জ্ঞাত্ব। তাভীরোগৎ শ্রাহয়েৎ। হুক্ষারুক্লার্জপিচুপ্লোতাবচ্ছন্নাৎ 
রুত্বা মুখমপারণুয়া্গগৃহৃত্ত্যে ক্ষীরবিন্দুৎ শোণিতবিন্দুৎ ব1 দস্াচ্ছক্ত্র- 

পদানি বা কুবীত যগ্ভেবমপি ন খৃহীয়াত্তদীন্যাঁৎ শ্রীহয়েৎ | যদা চ 

নিবিশতে হশ্বখুরবদাননৎ কৃত্বোন্নম্য চ ক্ষন্ধং তদ! জানীয়াদ্গৃহ্াতীতি 

| ঘৃহুত্তীং চার্বস্্রাবস্ছন্নাৎ ধারয়েৎ সেচয়েচ্চ | দংশে তোদকণ্প্রাহ- 

ভালৈজ্ানীয়াচ্ছুদ্বমিয়মাদত্ত ইতি শুদ্ধমাদদানামপনয়েৎ | অথ শো- 

িতশন্ষেন ন মুগ্চেম্মুখমন্তাঃ সৈন্ধবচূর্ণেনাবকিরেৎ | অথ পতিতাং 
'তণ্ডলকগুনপ্রদিগ্ধগীত্রীং তৈললবণা ভ্যক্তমুখীৎ বাঁমহস্তান্থষ্ঠাঙ্ছুলীভ্যাং 

গ্ীতপুজ্ছাৎ দ্ক্ষিণহস্তান্ুষ্ঠা্ুলীভ্যাৎ শনৈঃ শনৈরনুলোমমনু- 
মার্জয়েদামুখাদ্বাময়েতাবগ্যাবৎসণ্যগ্ৰাস্তলিঙ্গানীতি। সম্যণ্ান্ত। সলি 

লনরকন্যস্তা ভোক্জুকীমা সতী চরেৎ। যা সীদতি ন চেউতে সা 
হ্র্বান্ত। তাং পুঅঃ জম্যগ্বীময়েৎ | ভুর্ব্বাস্তায়। ব্যাধিরসাধ্যইক্দ্রমদে 

নাম ভরতি। অথ স্বাস্তাং পুর্ব সন্রিদধ্যাৎ শোণিতম্ক চ যোগী- 
যোশীনবেক্ষ্য জলৌকো ব্রণান্বধুনাবঘটয়েস্ছীতাভিরস্তিশ্চ পরিষেচ- 
য়েবপ্বীত বা ব্রণৎ কষায়গধুরক্সিগ্কশীতৈশ্চ প্রদেহৈঃ প্রদিহাদিতি | 
ভবতি চাত্র। 

ক্ষেত্রীণি শ্রহণৎ জীতীঃ পৌঁষণৎ সাবচারণৎ। 

জুলৌকসাঞ্চ যে! বেত্তি তৎসাধ্যান্ দ জয়েদ্গদান্ | 

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ শোণিতবর্ণনীয়নধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

তত্র পাঞ্চভৌতিকম্য চতুর্বির্বধ্ত ষড়ুসম্য ছ্বিবিধবীর্য্যস্যাবিধ- 
বীর্য্যস্ত বাঁনেকগুণন্যোপযুক্তম্যাহীরস্য সম্যক্পরিণতশ্য যস্তেজো- 



৩৬ সুশতভঃ | [ অধ্যায় ১৪ 

ভূতঃ জার পরমন্থক্মনঃ স রস ইতুযুচ্যতে | তস্য চ হৃদয়ং স্থাঁনং স 

হৃদয়ীচ্ষতুর্বিিংশতীঃ ধমনীরনুপ্রবিশ্ঠোর্দগী দশ দশ চাধোগীমিন্তশ্চ- 
তজন্তি্ধ্যগণ্নাঃ কৎন্রং শরীরমহরছস্তর্প়তি বর্ঘায়তি ধাঁরয়তি যাঁপয়তি 
জীবয়তি চাদৃষউহেতুকেন কর্ণ | তম্য শরীরমনুধাবতোইমুমান! 

দ্মাতি কপলক্ষয়িতব্যা ক্ষয়ন্রদ্ধিবৈকতৈঃ | তক্মিন্ সর্র্যশরীরাবয়ব- 
দোধধাতুমলাশয়ানুসারিণি রসে জিজ্ঞাস! কিময়ং সৌম্যস্তৈজন ইতি। 
অত্রোচ্যতে স খলু দ্রবান্ুসাঁরী স্মেহনজীবনতর্পণধারণীদিভিরির্বশে- 
ষৈঃ সৌম্য ইত্যবগম্যতে | স খশ্বাপ্যো রসো যরুত্প্লীহানে? প্রাপ্য 
রাগমুপৈতি | 

ভবতম্চাত্র | 

রঞ্জিতান্ডেজস। তাঁপঃ শরীরন্ছেন দেহিনাং | 

অব্যাঁপন্নাঃ প্রসম্নেন রক্তমিত্যভিবীয়তে ॥ 

রসাদেব স্তিয়া রান্তং রজঃসহজ্ঞং প্রবর্তততে | 

তত্বর্যাদৃদ্বাদ শাদর্ধং যাঁতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং ॥ 

আর্তবং শোৌণিতৎ ত্বাগ্রেয়মগ্ীষোনীয়ত্বাদগর্ভস্ত পাঞ্চভোৌতি- 
কর্চাপরে জীবরক্তমানুরাচার্য্যাঃ | 

বিজতা দ্রবতা রাগঃ স্যন্দনং লঘুতা তথা | 

ভূম্যাঁদীনাং গুণ। হেতে দৃশ্থান্তে চাত্র শৌঁণিতে ॥ 
রসাদ্রক্তৎ ততো মাংস মাংসাম্মেদঃ প্রজায়তে। 

মেদসোইস্থি ততে! মজ্জ1 মজ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ ॥ 

তন্রেষাৎ ধাতুনামন্পানরসঃ আ্রীণয়িত | 
রসজং পুকবৎ বিষ্ভাদ্রসৎ রক্ষেৎ প্রযত্বতঃ | 

অন্নাৎ পানাচ্চ মতিমানাচারাচ্গাপ্যতক্দ্রিতঃ ॥ 
তত্র রস গীত ধাতুরহরহর্ণচ্ছতীত্যতো রসঃ| স খলুত্রীণি 

ত্রীণি কলাসহত্রাণি পঞ্চদশ চ কল একৈকন্মিন্ ধাতাববতিষ্ঠত এবং 
'মাসেন রসঃ শুক্রোভবতি স্ত্রীণাঁঞ্চার্তব মিডি। 
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ভবতি চাত্র | 

অক্টাদশ সঙ্ছআজাণি সঞ্্য। হাস্মিন্ সমুচ্চয়ে | 

কলানাৎ নবতিঃ প্রোক্ত1 শ্বতক্্রপরতন্জ্রয়োঃ ॥ 

স শব্দার্চির্জলসস্ভীনবদণুন! বিশেষেণানুধাঁবত্যেবং শরীরং 

কেবলং | বাঁজীকরণ্যন্ত্বোবধয়ঃ অ্ববলগুণৌৎকর্ষাদ্বিরেচনবছুপয়ুক্তাঃ 
শুক্রৎ শীত্বৎ বিরেচয়স্তি | 

তখাহি পুষ্পমুকুলস্ছো! গন্ধে! ন শক্যমিহান্তীতি বক্তুৎ নৈব 
নীশ্তীজ্যথবান্ডি সতাং ভাঁবানীমভিব্যক্তিরিতি ক্ত্বা কেবলং সৌক্ষা- 
ন্নাভি ব্যজ্যতে স এব শীন্ধে! বিবূতপত্রকেশরৈঃ কালান্তরেণাভিব্যক্তিং 
গচ্ছত্যেবৎ বালানামপি বয়ঃ পরিণীমাঁৎ শুক্রপ্রাছুর্ভাবো ভবতি 

কেমরাজ্যাদয়ো ই্ার্তবাদয়শ্চ বিশেষ! নারীণাঁৎ রজসি চোপটীয়মানে 

শটে শনৈঃভ্তনগর্ভাশষয়োন্যভিবদ্ধির্ভবতি | স এবানরসোর- 
দ্ধানাঁৎ জর! পরিপক্ষশরীরত্বান্ন প্রীণনে। ভবতি | ত এতে শরীরধা- 

রণাদ্ধাতব ইতুযু্্যন্তে। 

তফাৎ ক্ষয়দ্ধী শোণিতনিমিত্তে তন্মাত্তদধিক্ত্য বক্ষ্যামঃ | 

তত্র ফেনিলমকণং র্ুষ্ণৎ পকষৎ তনু শীত্রণমস্কন্দি চ বাঁতেন দুষ্ট | 

নীলং পীতৎ হরিতং শ্যাবংবিআমনিষ্ৎ পিপীলিকামক্ষিকীণা- 

নন্কন্দিশ্চ পিতৃহুষ্টৎ | গৈরিকোদকপ্রতীকাশৎ শ্রিপ্ধৎ শীতলং বহুল 
পিচ্ছিলৎ চিবজ্রীবি মাঁংসপেশী প্রভং শ্লেম্মভ্ষঞ্চ। সর্দলক্ষণসংযুক্তৎ 

'কার্জিকাভ্ং বিশেষতে। ছুর্ণন্ধি চ সমিপাতিদুষ্টং | পিত্তবদ্রক্তেনাতি- 

রুষ্ঞ্চ | দ্বিদোৌষধলিঙ্গং সংস্যটং | জীবশোশিতমন্থাত্র বক্ষ্যাম | 

ইন্দ্রগৌপ প্রতীকাশ মসংহতদবিবর্ণঞণ প্রক্লতিস্থং জানীয়াৎ| বিআব্য।- 

থান্যাত্র বক্ষ্যাঁমঃ | অথাইবিআব্যাঃ সর্বাঙগশোফঃ ক্ষীণস্ চাক্রভোজ- 

ননিমিত্তঃ পাওুরোগ্যর্শসোদরিশোধিগর্ভিণীলাঞ্চ শ্বযখবঃ ॥ 
তত্র শস্্রবিআজীবণহ দ্বিবিধং প্রস্ছানং লিরাব্যধনঞ্চ | তত্র খ্ব- 

সঙ্গীর্ণৎ স্থন্বমৎ সমননবশীঢ়মনুত্তানমাশু চ শস্তং পাতয়েন্বন্মসির। 
৪ 



৩৮ আুজ্াততঃ | [ অধ্যায় ১ও | 

স্নীবুসন্ধীনাং চানুপঘাতি | তত্র ছদ্দিনে ছূর্বরদ্ধে শীতবাতয়ে- 

রস্িন্নেইভুক্তবতঃ ক্ষ্নত্বাস্ছোণিতং ন অবত্যস্পৎ বা অবতি। 

ভবতি চাত্র। 

মদমুচ্ছণশ্রমার্তানাৎ বাতবিগ্ম,ত্রসঙ্গিনাৎ | 
নিদ্রাভিভূতভীতানাং হুণাং নাস্যক্ পরবর্তীতে ॥ 

তদ্ছষ্টৎ শোণিতমনিষ্রিয়মাণঃ কঁশৌফরাগদাহপাঁকবেদন। 

জনয়েৎ | অত্যুষ্তাতিন্দিশ্নাতিবিদ্ধেষজ্ঞৈবির্ধআবিতমতি প্রবর্ততে 1 
তদতি প্ররত্তং শিরোভিভাপমান্ধ্যমধিমন্থং তিমিরপ্রাছুর্ভীবঞ্ধাতু- 

ক্ষয়মাক্ষেপকং পক্ষাঘাঁতমেকাঙ্গবিকারৎ তৃষ্ণীদাহে+ হিক্কাং কাসং 
শ্বাসংপাণ্ডরোগৎ মরণং চাপাদয়তি | 

ভবন্তিচাত্র 

তম্মীন্ন শীতে নাত্যুফ্েনান্থিন্নে নাতিতাপিতে। 
যবাগুৎ প্রতিপীতশ্য শোণিতং মোক্ষয়েন্তিষক্ ॥ 
নম্যগগাত্ব। যদ রক্তং স্বয়মেবাবতিষ্ঠতে | 

' শুদ্ধং তদ। বিজানীয়াৎসম্যথিআবিতঞ্চ তৎ ॥ 

লাঘবং বেদনাশান্তির্ধ্যাধের্ষেশপরিক্ষয় | 

সম্যধিআবিতে লিঙ্গৎ প্রসাদে। মনসম্ভথ। ॥ 

ত্বগ্দোষা গ্রন্থয়ঃ শোফ। রোগাঃ শোণিতজাশ্চ যে | 

রক্তমোক্ষণশীলাঁনাংৎ ন ভবন্তি কদাচন ॥ 

অথ খন্বপ্রবর্তমানে রক্তে এলাশীতশিবকুষ্ঠতগরপাঠাভদ্্রাদা-, 
কবিডঙ্গচিত্রকত্রিকটুকাগীরধুমছরিদ্রান্ধ [রনক্রমালফলৈর্যখালাভ 

ত্রিভিস্চভুর্ভিঃ সমস্ত চুণীকলতৈঃ স্ষপতৈললবণপ্রগী: ব্রণমুখমব- 

বর্ষষেদেবং সমাক্ প্রবর্ততে | অথাতিপ্ররাত্তে রো্রমধু কপ্তিয়্কুপত্ত্গ- 
গৈঠুকসর্জরসরসাঞ্জনম্খাল্মলীপুষ্পশঙ্খশুক্তিমাঝয়বশোধূমচুর্পৈ: শনৈ- 

্র পমুখমবৃর্যাক্থুল্যপ্রেণাবপীড়য়েৎ। সালসর্জার্জুনারিমেদমেবশ্- 
ঙ্গবন্থনতগ্ভির্্ধা চূর্নিতাভিও ক্ষৌমেণ বা গ্লাপিতেন সমুদ্রফেন লা- 
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ক্ষাচরৈর্্ব। যখোঁক্তৈত্র ণবন্ধনদ্রব্যের্গাচং বরীয়াৎ | শীতাচ্ছাদন- 
ভোজনাগারৈঃ শীতৈঃ পরিষেকপ্রদেহৈশ্চোপাচরেৎ ক্ষারেণান্সিন। 
ন। দহেগ্যথোক্তব্যধনাদনন্তরৎ বা তামেবাতিপ্ররত্তাৎ সিরাং বিধ্যেৎ | 

কাকোল্যাদিক্কাথৎ বা শর্করাঁমধুমধুরং পায়য়েৎ | এণহরিণৌরভ্রং 
শশমহিষবরাহাণীৎ বা কধিরং ক্ষীরযুষরসৈঃ সুন্িদ্বৈশ্চাম্মীয়াডুপব্র- 
বাঁংশ্চ যথাস্যমুপাচরেছ | 

_»*ভবস্তিচাত্র | 

| পাতুক্ষয়াচ্ছুতে রক্তে মন্দঃ সঞ্জার়তেইনলঃ | 

পবনশ্চ পরং কোপং বাতি তন্মাৎপ্রয়তুতঃ ॥ 

তম্নাতিশীতৈল ঘুভিঃ নিপ্ধেঃ শোণিতবর্ধনৈই | 

ঈবদমৈরননৈর্রবা ভৌজনৈঃ সমুপীচরেছ ॥ 
চতুর্বিধৎ যদেতদ্ধি কধিরম্য নিবারণৎ | 

সন্ধানং হ্বন্দেনখৈৰ পাঁচনহ দহন তথ! ! 

ব্রণঃ কষায়ঃ সন্ধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমৎ | 
তথা সম্পাচয়েড্স্ম দাহঃ অঙ্কোচয়েৎ সিরাত ॥ 
অস্কন্দমীনে কধিরে সন্ধানানি প্রযোজয়েৎ | 

সন্ধানে ভ্রশ্মানে তু পাচনৈঃ সমুপীচরেহ ॥ 
কপ্পৈরেতৈক্তিতির্বৈষ্ঠঃ প্রয়তেত যথাবিধি | 
অসিদ্ধিমৎস্ছ চৈতেয়ু দশহঃ পরম ইষ্যতে ॥ 

সশেষদোষে কধিরে ন ব্যাধিরতিবর্তততে | 

মাবশেষে ততঃ স্থেয়ং নতু কুর্য্যাদতিক্রমহ | 
দেছন্য কধিরং মূলং কধিরেণৈব ধার্য্যতে। 
তম্মাস্ঠাত্বেন সংরক্ষ্যৎ রক্তং জীব ইতিস্থিতিঃ ॥ 
জতরক্তস্য সেকাগ্ৈঃ শ্ীতৈঃ প্রকুশিতেইনিলে | 
শোফৎ সতোদং কোফেণ সর্পিষ! পরিষেচয়েহ ॥ 



৪০ স্লশ্রুচতঃ | অধ্যায় ১৫। 

পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

তথাঁতে। দে।ষধাভুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং 

ব্যাখ্যাস্যামঃ । 

দৌষধাতুমলমূলৎ ছি শরীরং তন্মাদেতেষাৎ লক্ষণমুচ্মানমুপ- 
বারয়। তত্র প্রম্পন্দনোদ্রহনপুরণবিবেকধারণলক্ষণে। বায়ুঃ পঞ্চধা 
প্রবিভভ্তঃ শরীরং ধারয়তি | রাখীপক্জ্যোজন্তেজোমেধ্ধেম্বরুৎ- 
পিত্তৎ পঞ্চধা প্রবিভক্তমপ্রিকর্মণীন্বগ্রহৎ করোতি | সন্ধিসংশক্লেষণ- 

ন্বেহনরোপণপুরণবলস্ৈর্ধ্যকুৎল্লেম্মা পঞ্চধ। প্রবিভক্ত উদকর্মণীনু- 
গ্রুৎ করোতি | রসঃ প্রীণয়তি রক্তপূর্বষিঞ্চ করোতি | রক্তৎ' বর্ণ 
প্রসাদৎ মাঁৎসপুর্িং জীবয়তি চ। মাংস শরীরপুর্থিং মেদসশ্চ। 
মেদঃস্সেহন্যেদেও দৃঢত্বৎ পুর্টিমস্থাঞ্চ | অস্থি দেহধাঁরণৎ মজ্ঞঃ পু 
টিঞ্চ | ফক্জ1! প্রীতিং স্সেছৎ বলং শুক্রপু্টিং পুরণমস্থৃণঞ্চ কারোতি ! 

শুক্রৎ ধৈর্য্য চ্যবনৎ প্রীতিৎ দেহবলৎ হর্ষৎ বীজার্থঞ্চ | পুরীবমু- 
পন্তস্তৎ বায়গ্নিধারণঞ্চ | বস্তিপুরণবিক্লেদকন্মত্রং | ন্বেদঃ ক্লেদত্বক্- 
সৌকুমার্য্যকুৎ | রক্তলক্ষণমার্বং গার্ভকচ্চ | গর্ভো গর্ভলক্ষণৎ | 

স্তন্যং স্তনয়োরাগীনত্বজননং জীবনঞ্চেতি | তেষাঁং বিধিবৎপরির- 

ক্ষণ কুব্বীত। 
অতউর্ধমেষীং ক্ষীণলক্ষণং বক্ষ্যামঃ | ক্ষয়ঃ পুঅরেষীমতিনং- 

শৌধনাতিসংশমনবেখবিধারণীসাত্ব্যান্রমনম্তীপব্যায়ামানশনাতিমৈ- 
থুনৈ ভর্বতি | তত্র বাঁতক্ষয়ে মন্দচেতান্পবাকৃত্বমষ্পহর্ষো যুুসং- 
জ্ঞতা চ| পিতক্ষয়ে মন্দোম্মাগ্িত নিশ্রভতঞ্চ | শ্লেম্মক্ষয়ে রূক্ষতা- 
স্তর্দাহ আমাশয়েতরাশয়শিরসাৎ শূন্যতা সন্ধিশৈথিলাৎ তৃষ্ণা দে 
বর্বল্যং প্রজাথরণঞ্চ | তত্র ক্গয়োনিবর্ধনদ্রব্যাণ্যেব পরতীকারঃ 

রসক্ষয়ে হুৎুগীড়া কম্পঃ শৃন্তত। ভৃষ্াাচ। শোণিক্ষয়ে ত্বকৃপী।- 
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কষ্যমন্নশীতপ্রার্থন1 সিরাঁশৈথিল্যঞ্চ | মাংসক্ষয়ে স্ফিগ্গত্ৌক্টোপ- 
স্থোকবক্ষঃকক্ষীপিণ্ডিকোদরপ্রীবাশুফতারৌক্ষ্যতোদে শীত্রাণাং 
সদনৎ ধমনী শৈথিল্যঞ্চ। মেদঃক্ষয়ে ল্লীহাভিব্রদ্ধিঃ সন্ধিশৃন্যতা রৌক্ষ্যৎ 
মেছ্ুরমাংসপ্রার্থন! চ| অস্থিক্ষয়েইস্থিতোঁদে। দস্তনখভঙ্গোরৌক্ষ্যিঞ্চ | 
মজ্জক্ষয়েইণ্পশুক্রতা পর্বভেদোইস্থিনিস্তোদেোইস্থিশৃন্যতা! চ | শুক্র- 

ক্ষয়ে মেদুরষণবেদনাইশক্তি শুনে চিরাদ্ব! প্রদেকঃ প্রসেকে চাপ্প- 
'ব্রক্তশুক্রদর্শনঞ্চ তত্রাপি স্মযোনিবর্ধনদ্রব্যোপযোগঃ প্রতীকারঃ | 
'পুরীবক্ষয়ে হুদয়পার্খ পীড়া সশন্দশ্য চ বায়োরর্ধগ্নমনং কুক্ষেও সঞ্চ- 
রণঞ্চ | মৃত্রক্ষয়ে বক্তিতোঁদোইস্পমুত্রতা চ। অত্রাপি স্বযোনিবর্ধন- 

'দ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ| স্বেদক্ষয়ে স্তব্ধরোৌমকুপতা ত্বকূশোষঃ স্পর্শ- 

বৈগুণ্যৎ স্বেদনাশশ্চ তত্রাভ্যঙ্গঃ স্দেদোৌপযোগশ্চ | আর্তবক্ষয়ে 

যখোচিতকালাদর্শনমস্পত। বা যোনিবেদন| চ তত্র সংশোধনমাপ্লেয়।- 

নাঞ্চ দ্রব্যাণাঁৎ বিধিবহ্রূপযোগীঃ | স্তন্যক্ষয়ে স্তনয়োকর্ণনত। ভ্তন্ত।- 
সম্তবোইস্পত। ঝ তত্র শ্লেম্ববর্দনদ্রবে/াপযোগঃ | শর্ভক্ষয়ে গর্ভা- 

স্পন্দনমনুন্নতকুক্ষিত। চ তত্র প্রাগুবস্তিকালায়াঃ ক্ষীরবস্তিপ্রয়োগে। 

মেধ্যান্নোপয়োগ্শ্চেতি। 

অত উর্মতিরদ্ধানাৎ দৌষধাতুমলানাঁৎ লক্ষণৎ বক্ষ্যাঁমঃ1 বদ্দিঃ 

পুঅরেষাৎ স্বযোনিবর্ধনাত্যুপসেবনাভ্ভবতি | তত্র বাতরদ্ধে! তৃকৃ- 
পাঁকব্যৎ কার্শ্যৎ কাঁঞ্চৎ গীত্রস্ফূরণমুষ্তকামিত নিদ্রানাশোইপ্প- 
বলত্বৎ গীঢ়বর্চন্তর্চ | পিত্তরদ্ধেণ পীতাঁবভাঁসত। সম্ভাপঃ শীতকামি- 
ড্রম্পনিক্রত। মুচ্ছ1 ব্লহানিরিক্দরিয়দৌর্র্বল্যৎ গীতবিখ,ত্রনেতরত্ঞ্চ | 
শ্লেক্মরদ্ধে! শৌক্ল্যৎ শৈত্য নর্ধ্যৎ গৌরবমবসাদস্তত্্র নিদ্র। সঙ্বায- 

স্থিবিশ্লেষশ্চ ! রসোইতিরদ্ধে হৃদয়োৎকেদং প্রসেকঞ্চাপাদয়তি। 
,রক্তং রক্তাঙ্গাক্ষতাৎ সিরা পুর্ণত্বঞ্চ । মাংস্ং স্ফিগগণ্ডোক্ঠোপুষ্ছো- 
কবাহুজজ্ঘান্থ বদ্ধিং গুকগীত্রতাঞ্চ। মেদঃ সিপ্ধাঙ্গতামুদরপার্খরদ্ধিং 
কাসশ্বাস্াদীন্ দৌর্ঘন্ধ্য্থ | অস্থি অধ্যগনিধিদস্তাশ্চ | মজ্ড1 
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সর্ধাঙ্গনেত্রগৌরবৎ | শুক্রৎ শুক্রাশ্মরীনতিপ্রাছুর্ভাবঞ্চ | পুর্রীষ- 

মাটোপং কুক্ষেখ শুলঞ্চ | মুত্রং মুকুমুন্ছঃ প্ররৃতিৎ বক্তিতোদমাধা।- 
নঞ্চ। স্মেদস্ত্রচে। দৌর্ন্ধ্য কথ | আর্তবমন্গমর্দমতি প্ররতিৎ দৌ- 
বর্বলাঞ্চ | স্তন্যৎ স্তনয়োরাঁপীনত্বৎ মুহুমুঃ প্ররত্তিৎ তৌদঞ্চ | গর্ভে। 

জঠরাভিরদ্ধিং শোথঞ্ | তেষাঁং যথাম্দং সংশোধন ক্ষপণঞ্চ 

ক্ষয়াদবিকদ্ধৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতিকুববীত | 

পর্ববৎ পুর্ব্বোহতিরদ্বত্ীদর্ধয়েদ্ি পরৎ পরৎ | 
তশম্মাদতিপ্ররদ্ধানাৎ ধাতুনাং হ্রীসনং হিতং ॥ 

বললক্ষণৎ বলক্ষয়লক্ষণমত উর্দৎ বক্ষ্যামঃ | তত্র রসাঁদীনা 
শুক্রান্তানাৎ ধাতৃনাং যপরৎ তেজভ্তৎখন্বোজম্তদেব বলশিতুযুচাতে 

স্বশীস্মসিদ্ধাস্তাৎ | তত্র বলেন স্থিরোপচিতমাঁংজত। সর্বচেষী- 

পতিধাতঃ স্বরবর্ণ প্রনাদে। বাসানামাভান্তরাণীঞ্চ করণানামাত্ কার্ষ- 

গ্রতিপত্তির্বতি | 

ভবস্ত্ি চাত্র | 

ওজঃ সোণাত্বকৎ নিপ্ধং শুরু শীতং স্থিরৎ সরং 1 
বিবিক্তৎ মৃছ্মৃৎসঞ্চ প্রাণার়তনমুত্তমৎ ॥ 

দেহম্যাবয়বস্তভেন ব্যাণ্ডে। ভবতি দেছিনাং 

তদভাবণচ্চ শীর্্যন্তে শরীরাণি শরীরিণাৎ | 

অভিঘাতাৎ ক্ষরাঁৎ কোপাচ্ছোকাদ্ধযানান্ডরমাৎক্ষুধঃ | 

ওজঃ সংক্ষীর়তে সোভ্যো ধাতুগ্রহণনিঃস্যতৎ | 
তেজঃ সমীরিতৎ তন্দীছিঅংসয়তি দেছিনঃ ॥ 

তশ্ বিশ্রঃসে। ব্যাপৎ ক্ষয় ইতি লিঙ্গানি ব্যাপন্স্ত ভবস্তি| 
সন্ধিবিশ্রেষো শীত্রাণীং« অদনৎ দোঁষচ্যবনং ক্রিয়াসনিরোধশ্চ বি- 
অংসে। শুর ্ কশীত্রত। বাতশোফে। বর্ভেদো। গ্লানিস্তন্্। নিদ্রা 

চবাপনলে | মৃস্থ ! মাঃসক্ষয়ে। গোছ5 প্রলাপে! মরণপিতি ক্ষয়ে | 
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ভবন্তি চাত্র | 

ত্রয়ে। দোষ।*বলম্তোক্তা! ব্যাপদ্বিঅৎসনক্ষয়ঃ | 

বিশ্লেষসাঁদেধ গাত্রাণাৎ দোঁষবিঅৎসনৎ শ্রমঃ | 
অপ্রাচর্স্যং ক্রিয়াণাঞ্চ বলবিঅংসলক্ষণৎ ॥ 

গকত্বৎ স্তব্ূতাঙ্গেষু গ্লানিরসর্ণস্য ভেদনৎ | 
তন্দ্রা নিদ্রা বাতশোৌফো। বলব্যাঁপদি লক্ষর্ণৎ ॥ 

মৃচ্ছ? মাংসক্ষয়ে। মোঃ প্রলাপোইজ্ঞানমের চ। 

। পুর্ববোক্তাঁনি চ লিঙ্গানি মরণঞ্ বলক্ষয়ে ॥ 

তত্র বিশ্রৎসে ব্যাপনে চ ক্রিয়াবিশেবৈরবিকদ্ধৈরর্বলমাস্থাপয়েহ | 
নষটসৃতজ্ঞমিতরঞ্চ বর্জয়েছ | 

তেজোপ্যাগ্লেয়ং ক্রমশঃ পচ্যমানানাঁৎ ধাতুন। মভিনির ভতমন্ত- 

রস্থৎ ন্মেহজাতং বসাখ্যাঁৎ জ্ত্রীণাৎ বিশেষতে। ভবতি তেন মার্দব- 

সৌকুমার্য্যমৃদ্রপ্পরোমতোৎসাহদৃষ্টিস্থিতিপক্ভিকাস্তিদীপ্তয়ে, ভবন্তি- 
তৎ কথায়তিক্তশীতকক্ষবিউন্ভিবেগবিঘাঁতব্যবায়ব্যায়ামব্যাধিকর্ষণৈশ্চ 

খিক্রিয়তে | তশ্তাপি পাকষ্যবর্ভেদতোদনিষ্প্রভতবানি বিজ্রংজনে 

ভবন্তি কার্শ্যৎ মন্দা গ্লিতা ধক্তি্্যক্চ্যতির্বর্যাপতে দৃষ্ট্যপ্সিবলহান্য- 
নলপ্রকোপদরণানি ক্ষয়ে তত্রীপি ম্নেহপানাভ্যঙ্গ প্রদেহছপরিষে ক- 

মিগ্ধলঘন্নানি কয়ে বিদধীত। 

ভবন্তি চাত্র | 

দেঁষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোইপি ব। নরঃ | 

স্বযৌনিবর্দানং যত্তদন্নপাঁনং প্রকাজ্ষতি ॥ 

যচ্ভদাহাঁরজাতিৎ হি ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ | 
তস্য ত্য চ লাভে তু তং তং ক্ষয়মপোহতি ॥ 

যস্যয ধাতুক্ষয়াদ্বায়ুঃ সংজ্ঞাৎ কর্ম চ নাশয়েৎ। 

্রক্ষীণণ্চ বল€ বন্থা নাসোঁ শক্যশ্চিকিৎসিতুৎ ॥ 
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রসনিমিত্তমেব স্ছৌল্যৎ কার্য তত্র শ্লেম্মলাহারসেবিনে।ই- 

ধ্যশনশীলন্যাব্যায়ামিনে। দিবাস্বপ্ররতন্ চাঁম এবান্নরসে। মধুরতরশ্চ 

শরীরমনুক্রামন্নতিস্োম্মেদো। জনয়তি তদতিস্ছৌল্যমাপাদয়তি তম 
তিস্কুলৎ ক্ষুদ্রশ্বাসপিপাসাক্ষৃৎস্বপ্রন্মেদগীত্রদৌর্বন্ধ্ক্রথনশী ব্রসাদখ- 
দাদতানি ক্ষিপ্রমেবাবিশস্তি সৌকুমার্ধ্যানেদসঃ সর্বক্রিয়াত্মসমর্থ 

কফমেদোনিকদ্ধমার্ত্বীচ্চ্পব্যবাঁয়ে। ভবত্যারতমার্থত্বীদেবং শেষা 

ধাতবে। নাপ্যায়স্তেইত্যর্থমতোইপ্পপ্রাণেো ভবতি প্রমেহপিড়ক- 

জ্বরভগন্দরবিদ্রধিবাতবিকারাণীমন্যতমংপ্রাপ্য পঞ্চত্বমুপযাতি | সর্ব 

এব চাশ্য রোগ! বলবন্তেো। ভবস্ত্যারতমার্ঁত্বাৎ আোতসামতস্তশ্যোৎ- 

পত্তিহেতুৎ পরিহরেৎ | উৎপন্ধেতু শিলাজতুগুগ্গুলুগো মুত্রত্বিফ- 
লালৌহরজৌরসাজীনমধুযবমুদ্গাকৌরদূষকশ্ঠামীকোদ্দালকাদীনাং বি- 
কক্ষণচ্ছেদনীয়ানাঞচ দ্রব্যাণাং বিধিবছুপযোগো। ব্যাযামো লেখন- 

বস্ত্যপযোগশ্চেতি। তত্র পুনর্বাতলাহারসেবিনোইতিব্যায়ামব্যবা- 

য়াধ্যয়নভয়শোকধ্যানরাত্রিজীগরণপিপা সাক্ষুৎকষায়াস্পাশনপ্রভৃতি- 
ভিকপশোষিতো রসধাতুঃ শরীরমননুক্রীমন্নপ্পত্বান্ন প্রীণয়তি তম্ম- 

দতিকার্শ্যঞ্চ ভবতি। সোইতিরুশঃ ক্ষুৎপিপাঁসাশীতোৌঞ্চবাতিবর্ষ- 
ভারাদানেঘষসহিষ্কঃ বাতরোগপ্রায়োপ্প প্রাণশ্চ ক্তরিয়াস্থ ভবতি 
শ্বাসকাসশোষগ্ীহোদরাগ্নিসাদগুল্মরক্তপিত্তানামন্ততমৎ প্রাপ্য মরণ- 
মুপয়াতি | সর্ববএব চাগ্য রোগ! বলবস্তো ভবন্তযপ্পপ্রাণত্বা দত- 

স্ুশ্যোৎভিহেতুৎ পরিহরেৎ1 উৎপনেতু পয়স্থাশ্বিশন্ধাঁবিদারীবিদা- 
রীগ্নন্ধাশতাবরীবলাতিবলানাঁগবলাঁনাঁং মধুরাণীমন্যাসাঞ্চৌষধীনা- 

মুপুযোগঃ ক্ষীরদধিষ্বতমাৎসশীলিষঞিকযবগোধুমাঁনাথ্ দিবাস্বপ্র- 
ব্রহ্মচর্য্যাব্যায়ামরংহুণবস্ত্যপযোগশ্চেতি | যঃ পুনকভয়সীধারণা!- 

ন্ুষ্রসেবেভ তন্তান্রসঃ শরীরমন্ুক্রীমন্ সমান্ ধাতুনুপচিনৌতি 
সমধাতুত্বাশ্বধ্যশরীরো ভবতি সর্্বক্রিয়াস্থ মর্থঃ ক্ষুৎপিপাসাশী- 

তোক্জবর্ষাতপসছে! বলবাঁশ্চ স সতত মনুপালগ্লিতব্য ইতি 
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ভবন্তি চাত্র | 

অত্যন্তশীর্থিক্ভাবেতে সদা স্তুলকূশো নরো | 
শ্রেন্ঠে| মধ্যশরীরস্ত কূশঃ স্থুলাতু পুজিতঃ ॥ 

দোষঃ প্রকুপিতে। ধাতুন্ ক্ষপয়ত্যাতস্বতেজসা | 
ইদ্ধঃ স্বতেজস! বহছিকখাগীতমিবোদকৎ ॥ 

বৈলক্ষণ্যাচ্ছরীরাঁপীমস্থায়িত্ৰাত্তঘৈব চ | 
দোষধাতুমলানাক্ত পরিমাঁণৎ ন বিদ্যাতে ॥ 

এষাঁং সমত্বৎ যচ্ছাপি ভিষগ্ভিরবধার্ধ্যতে | 
ন তৎস্বাস্থ্যাদৃতে শক্যৎ বক্জুমন্তেন হেতুন! ॥ 

দোবাদীনাস্তসমতামনুমানেন লক্ষয়েৎ | 

অপ্রসমেক্ঘ্রিয়ং বীক্ষ্য পুকষৎ কুশলে|। ভিষক্ ॥ 

সমদৌষঃ সমাম্িশ্চ সমধাতুনলক্রিয়ঃ | 

প্রসন্নাত্েক্দ্িয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীযাতে ॥ 

জ্বস্ৃন্য রক্ষর্ণৎ কুর্ধ্যাদস্বস্থত্য তু বুদ্ধিমান্ | 
ক্ষপয়েদ্রৎহয়েচ্চম্পি দৌষধাতুমলান্ ভিষক্ | 
তাবস্ঠাবদরোণ? স্যান্নরে। রোগসমন্থিতঃ ॥ 

যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ কর্ণব্যধবন্ধবিধিমধ্যায়হ ব্যাখ্যাস্তাঁম? | 

রক্ষাভূষণনিমিত্তং বালন্য কর্ণে বিধ্যেতে যন্ঠে মাসি সপ্তমে ব। 
শুর্ুপক্ষে প্রশস্তেষু ভিথিকরণমুহ্র্তনক্ষব্রেফু কৃতমঙ্গলম্বস্তিব্চনং 
ধাত্রযস্কে কুমারমুপবেশ্য বালক্রীড়নকৈঃ প্রলোভ্যাঁভিসাস্তয়ন ভিষ- 
গ্রমহান্তেনাক্ুষ্য কর্ণৎ দৈবকুতে ছিদ্রে আদিত্যকরাবভাসিতে ্ঈনৈঃ 
শন্্দক্ষিণছাত্ডেন ধাঁজু বিধ্যে প্রস্তন্নুকৎ স্থৃচ্যা বছলমারয়। পুর্ব 
দক্ষিণং কুমারস্য বামৎ কন্যার়াস্ততঃপিচুবর্তিৎ এ্রুবেশ্য সম্যক বিদ্ব- 
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মামতৈলেন পরিষেচয়েৎ | শোণিতবন্থত্বেন বেদনয়! বশন্যদেশশবিদ্ধ- 
মিতি জানীয়ানিকপদ্রবতয়! তদ্দেশবিদ্ধমিতি |« তত্রাজ্জঞেন যদৃস্ছয়! 

বিদ্ধাস্ সিরান্দ কালিকামর্মরিকালোছিতিকাস্থপ্রব। ভবস্তি | তত্র 

কালিকাঁয়াঁং ভ্বারে। দাছঃ শ্বযথূর্বেদন। চ ভবতি | মর্মরিকীঁয়ীং বেদনা 
জ্বরে! গ্রন্থয়শ্চ | লোছিতিকায়াং মন্যান্তভ্তাপতীনকশিরো গ্রহ কর্ণ- 

শ্বুলানি ভবন্তি | তেমু যথান্যং প্রতিকুব্বাতি | ক্লিউজিদ্ষা প্রশস্তস্থচী- 

ব্যধাদ্ীঢতরবতিত্বাদ্দোষপ্রকোপাদপ্রশস্তব্যধাদ্বা যত্র সংরস্তে। বেদল্ন 

ব| ভবতি তত্র বস্তিমুপন্ৃত্যাশু মধুকৈরগুমুলমঞ্জিহ্ঠীষবতিলক্কৈর্থধুঘত- 

প্রগাটেরালেপয়েত্াবদ্যাবৎস্থরূডু ইতি স্বরূডৎ চৈনৎ পুবর্কিধ্যেৎ 

বিধানন্ত পূর্ববোন্তমেব | ত্র্যহীত্র্যহ্থীচ্চ বর্তিঞ্চ স্কুলতরাৎ দদ্যাৎ 
পরিষেকৎ তমেব | অথব্যপণতদেোষোপন্দ্রবে কর্ণে বর্ধনার্থৎ 'লঘু- 

বর্ধনকৎ কুর্য্যাৎ | 

ভুবতি চাত্র ) 
এবং বিবর্িতঃ কর্ণশ্ছিচ্যতে তু ছিধ! হণাঁহা 

 দৌষতে! বাভিঘাতাদ্ব! সন্ধানৎ তশ্য মে শৃণু ॥ 

তত্র সমাসেন পঞ্চদশকর্ণবন্ধনীকতয়ঃ | তগ্যথ। নেমিসন্ধীনক- 
উৎ্পলভেগ্াকো! বল্ল,রক আসজিমে। শগুকর্ণ আহার্য্যো নির্পেরধিমো 
ব্যাযোজিমঃ কপাটসন্ধিকোহ্র্ধকপা্টসন্ধিকঃ সংক্ষিপ্ত! হীনকর্ণো- 
ব্লীকর্ণে। যন্টিকর্ণঃ কাঁকৌ্ঠক ইত্তি/ তেষু পৃথুলায়তনমোভয়পাঁলি 
নেমিসন্ধানকঃ | বৃতায়তসমৌভগ্রপালিকত্পলভেগ্যকঃ| হুহ্বরত- 

সমোভগয়পালির্ধন্থুরকঃ | অভ্যন্তরদীর্ঘিকপালিরাসক্গিমঃ | বাহ- 
দীর্ঘকপালির্শগুকর্ণ: | অপালিকভগ্পতোইপ্যাহীর্য্যঃ| গীঠোপম- 
পালিকভরতঃ ক্ষীণপুত্রিকাশ্রিতে। নির্কেধিমঃ সুুলীঘুলমবিষমপা- 
লির্জযাযৌজিমঃ | অগ্যন্তরদীর্বৈকপালিরিতরাণ্পপাঁলিঃ কপাঁট- 
সন্ধিকঃ | বাহ্দীর্ঘকপালিরিতরাম্পপালিরর্ধকপাটনন্ধিকঃ | তত্র 
দশৈতে কর্ণবন্ধবিকপ্পাঃ সাধ্যান্তেষাৎ স্বনামভিরেবাকৃতয়ঃপ্রায়েণ 
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ব্যাখ্যাতাঃ | সংক্ষিগ্াদয়ঃ পঞ্চাসাধ্যাম্তত্র শুফশফু,লিকৎসন্নপা- 

লিরিতরাপ্পপালিঃ সংক্ষিপ্ত; | অনধিষ্ঠানপালিঃ পর্য্যস্তয়োঃক্ষী ণ- 
মাংসে! হীনকর্ণঃ| তম্ুবিষমাপ্পপালির্বজীকর্ণঃ | গ্রথিতমাৎসম্ভ- 

রূনিরাততঃ সুক্ষমপাঁলির্যষীকর্ণঃ | নির্মাৎসসৎক্ষিপ্তাগ্রাপ্পাশোণিত- 
পালিঃ কাকোষ্ঠকপীলি রিতি| বন্ধেঘপি তু শোফদাহরাগপীক 
পিড়কাআবযুক্ত। ন সিদ্ধিমুপযান্তি | 

*স্ভবস্তি চাত্র। 

 যন্য পালিদ্বয়মপি কর্ণশ্য ন ভবেদিছ। 
কর্ণ পীঠং সমে মধ্যে তন্ত বিদ্ধা বিবর্দধয়েৎ ॥ 

বাহ্থায়ামিহ দীর্ঘায়াৎ সন্ধিরা ভ্যন্তরো ভবে । 
আভ্যন্তরঃয়াং দীর্ধায়াং বাহ্সন্ধিকদাহৃতা ॥ 
একৈবতু ভবেৎপালিঃ স্থুল1 পৃথী স্থির চ যা। 
তাং দ্বিধ! পাটয়িত্বা তু ছিত্ব। চোপরি সন্ধয়েৎ ॥ 
গণ্াছুৎপাট্য মাঘসেন সানুবন্ধষেন জীবত1 | 

কর্ণপালিমপালেম্ত কুর্যানিলি খ্য শাজ্সবিৎ ॥ 

অতোন্তমৎ বন্ধং চিকীযুরশ্রোপহুরণীয়োক্তোপনংভৃতসন্তারং 
বিশেষতশ্চাত্রোপহরেৎ স্মরাৎ মণ্ডং ক্ষীরমুদকং ধান্যা্ং কপালচু- 
“ঞ্চেতি । ততোহঙ্গনাং পুকষং বা গ্রথিতকেশান্তং লঘু ভুক্তবস্ত- 
মাপ্তৈঃ স্গপরিগৃহীতঞ্চ রুতু। বন্ধমুপধার্য্য ছেগ্ভেছ্ভলেখ্যব্যধনৈকপ- 

পন্নৈকপপাঞ্ত কর্ণৎ শোণিতমবেক্ষেত তন্দু্ট মহৎ চেতি। তত্র বাতি- 

ঢুফে ধান্তাক্োঞ্চোদকাভ্যাৎ পিতদুষ্টে শীতোদকপয়োভ্যাৎ শ্লেম্স- 
 ছুফে সুরামগ্ডোফোোদকাভ্যাং প্রক্ষাল্য কর্ণে ৭ পুনরবলিখ্যা নুন্নতমন্থী- 

মমবিষষঞ্চ কর্ণসন্ধিং জনিবেশ্ঠ স্থিতরক্তৎ জন্দধ্যাৎ | ততে। মধু ঘুতে- 

সনভ্যজ্য পিচুপ্পোতয়োরন্যতরেণাবগুগ্ঠ্য হ্বত্রেণানবগীঢমশিখিৎথ, 
ব্গ। কপালচুর্ণেনাবকীর্ধ্যাচারিকমুপদিশেদ্দ্িব্রণীয়োক্কেনচ বিধানে- 
নোপচরেছ | | 
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ভবতশ্গাত্র 1 

বিঘট্রনং দিবান্বপ্রং ব্যায়ামমতিভোজন€ | 
ব্যবায়মগ্িসম্তাপৎ বাকৃশ্রমঞ্চ বিবর্য়েহ ॥ 
আমটতৈলপরীষেকৎ ত্রিরাত্রমবচারয়ে | 
ততস্তৈলেন সংস্যটৎ ত্র্যহাদপনয়েৎ পিচুৎ ॥ 

নচাসংশুদ্ধরক্তমতি প্ররত্তরক্তৎ ক্ষীণরক্তৎ বা সন্দধ্যাৎ | সহি 

বাতছ্ুষ্টে রক্তে রঢোৎপি পরিপুউনবান্। পিত্ৃহ্ষ্টে দাহুপাকরাবে- 
দনাবান্ শ্রেম্মহুফে স্তব্ধঃ কওমান্। অতিগ্রনবত্তরক্তে শ্যাবশোফবাঁন্ 
ক্ষীণোহপ্প মাংসে! ন বদ্ধিমুপেতি | স যদ! স্ুরূড়ে। নিকপার্দ্রবও স- 
বর্দে ভবতি তদৈনং শনৈঃশনৈরভিবর্দয়েৎ | অতোহন্তখা! সংরম্ত- 
দাহপাকরাণবেদনাবান্ পুনশ্ছিগ্যাতে বাঁ | অথান্যা প্রভু শ্যাভিবর্ধ- 

নার্থমভ্যন্গঃ | তগ্যথ! গৌধাপ্রভুদবিক্ষিরাহ্ুপৌদর্কবসামজ্জানে? পায় 
সর্পি স্তিলৎ গৌরসর্ষপজঞ্চ বথালাভৎ জন্তুত্যার্কালর্কবলাতিবলানস্ত'- 
প্ামার্গাশ্বেগন্ধাবিদারিগন্ধাক্ষী রশুবক্লীজলশৃকমধুরবর্প্রতিবাপং তৈলং 
সা পাচয়িত্ব। স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ | 

ম্বেদিতোন্বার্দিতং কর্ণৎ স্মেহেনানেন যোজয়েৎ | 
অথান্ুপদ্রবঃ সম্যক বলবাংশ্চ বিবর্ধতে ॥ 

ঘব্ধশ্বশীন্ধাযধ্ট্যাহ্বৈস্তিলৈশ্চোদ্র্তনং হিতৎ | 

শতাবর্ধ্যশ্বশীন্ধীভ্যাঁৎ পয়শ্তৈরগুজীবনৈঃ ॥ 
তেলং বিপরুৎ সক্ষীরমভ্যঙ্গীৎপাঁলিবর্ধানৎ | 

যে তু কর্ণ ন বর্ধন্তে বিধিনানেন যৌজিতাঃ ॥ 

তেষামপান্দদেশেষু কুর্ষ্যাৎ প্রস্ছাঁননেবতু | 
বাহাচ্ছেদৎ ন কুব্বাঁত ব্যাপদস্ত ততো ঞবাঃ ॥ 

বদ্ধমাত্রন্ত বঃ কর্ণ সহসৈবাঁভিবর্দায়েৎ | 

আমকোশীসমাখ্াতঃ ক্ষিপ্রমেব বিমুচ্যতে ॥ 

জাতরোমা স্ুবত্ম চ শ্লিউসন্ধিঃ সমঃ স্থিরঃ | 

স্ররট্োইবেদনো যন্ত তং কর্ণ বর্ঘয়েস্ছনৈঃ ॥ 
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অমিতাঃ কর্ণবন্ধীন্ত বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ। 
যে! যথ। স্ুমিবিষ্ট:স্তাত্তৎ তখা বিনিযোজয়ে€ ॥ 

কণপাল্যাময়ান্নণাৎ পুর্তরবক্ষ্যামি সুশ্রচত | 
কর্ণপাল্যাৎ প্রকুপিতা বাতপিতকফাক্ত্রয়ঃ ॥ 

দ্বিধা! বাঁপ্যথ সংস্যফীঃ কুর্ববন্তি বিবিধ। কজ?ঃ। 
বিস্ফোটঃ স্তব্ধতা শোফঃ পাল্যাৎ দোষে তু বাঁতিকে ॥ 
দাঁহবিস্ফোটজননং শৌফঃ পাঁকশ্চ পৈত্িকে | 
কণ্ডঃ সশ্বযধুস্তস্তে৷ গুকত্বঞ্চ কফাত্বকে ॥ 

যথাদোষঞ্চ সংশোধ্য কুর্যযাত্তেষাঁ চিকিৎসিতং | 

ন্বেদীভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রলেপাস্যথ্িমোক্ষণৈঃ ॥ 

মৃদ্দীৎ ক্রিশ্মাং ব্ৎহুণীয়ৈর্যথাম্বৎ ভোঁজনৈস্তথ| | 
ব এবৎ বেত্তি নোষাঁণাৎ চিকিৎসাঁং কর্তৃমর্হতি ॥ 

অত উদ্ধৎ নামলিঙ্গৈর্র্বক্ষ্যে পাল্যামুপ্রব্খনূ। 
উৎপাঁটকশ্চোৎপুটকঃ শ্যাবঃ কণডুরুতে। ভূশৎ ॥ 

অবমন্থঃ নকণ্ুকে। গ্রন্থিকো। জন্বুলস্তথা | 

_,আবী চ দাহবাৎশ্চৈৰ শৃণেষাৎ ক্রমশঃ ক্রিয়া । 
অপাঁমার্থঃ সর্জরসঃ পাঁটলালকুচত্বচে । 
উৎপাঁটকে প্রলেপঃ স্যাঁত্তিলমেভিশ্চ পাচয়েৎ ॥ 

শম্পাকশিগ্রুপুতীকগৌোধামেদোইথ তদ্বস!। 
বারাহং গব্যমৈণেয়ং পিত্ৎ অর্পিশ্চ সংস্থজেৎ ॥ 
লেপমুৎপুউকে দগ্ভাত্তেলমেভিশ্চ সাধিতং | 

গৌরীৎ স্ুগবন্ধীং সশ্টামামনস্তাৎ তণ্ডলীয়কং ॥ 
শ্যাবে প্রলেপনং দগ্যাত্তৈলমেভিশ্চ সাধিত | 

পাঠাঁৎ রসাঞ্জনং ক্ষৌব্রৎ তথা শ্াহ্ষ্ণকাষ্ভিকৎ ॥ 

দগ্যাল্লেপ্লুৎ সক্ডুকে তৈলমেভিশ্চ সাঁধিতৎ 

ব্রশীভূতন্ত দেয়ং স্যাদিদৎ তৈলং বিজানত! ॥ 
€ ৃ 
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মধুকং ক্ষীরকাকোলী জীবকা্যৈর্বিপাচিতং | 

গৌধাবরাহসর্পাণাহ বসাঃ স্থ্যঃ কতরংহণে ॥ 

প্রলেপনমিদৎ দগ্যাদবসিচ্যাঁবমন্থুকে | 

প্রপৌগুরীকৎ মধুকং সমঙ্গাীং ধবমেব চ ॥ 

তৈলমেভিশ্চ সম্পকৎ শৃু কডমতঃ ক্রিয়াং 
সহদেব! বিশ্বদেব। অজাক্ষীরং সসৈন্ধবং | 

এতৈরালেপনং দগ্ভাত্তিলমেভিশ্চ সাধিতং ॥ 

গ্রন্থিকে গুটিকাৎ পুর্ব্বং আবয়েদবপাট্যুতু। 
ততঃ সৈন্ধবচ্ণন্ত ঘফ় লেপং প্রদাপয়েৎ ॥ 

লিখিত্বা। তৎজতং সব চর্পৈরো প্রস্থ জন্থুলে | 
ক্ষীরেণ প্রতিসার্যেনং শুদ্ধং সংরোপয়েত্বতঃ ॥ 

মধুপরীৎ মধুকঞ্চ মধুকৎ মধুনা নহ | 

ধলেপঃ আবিণি দ'তব্যন্তিলমেভিশ্চ সাধিতং ॥ 

* পঞ্চকল্কৈ সমধুকৈঃ পিষন্ডৈশ্চ সবতান্িতৈঃ। 
জীবকাগ্ভৈঃ সনর্পিক্রর্দহামানং প্রলেপরেৎ ॥ 

বিশ্লেষিতীয়ান্্থ নাসিকায়। বক্ষ্যামি সন্ধীনবিিং যথাবৎ | 

নাসাপ্রমাণং পৃথিবীকহাণাং পত্রং গৃহীত্বা ত্ববলম্থিতম্ ॥ 

তেন প্রমাণেন হি গগুপার্থাহ্রৎকুত্য বন্ধং ত্বখ নাসিকাগ্রং | 
বিলিখা চীশু প্রতিসন্দধীত তৎ সাধুকন্ধৈভিষশপ্রমত্তঃ ॥ 
স্ুনংহ্িতৎ মম্যগথো বখীবন্াড়ীদয়েনাভিসনীক্ষ্য বন্ধ । 

প্রোক্নম্য চৈনামবচর্ণয়েচ্চ পত্তঙ্গয্ীমধুকাঞ্জীনৈন্চ ॥ 

সং সম্যক পিটুনা সিতেন তৈলেন সিঞ্চেদসন্কতিলানাঁং । 
ঘৃতঞ্চ পাধ্যঃ সনরঃ স্থজীর্ণে নিপ্ধো বিরেচ্যঃ স যখোঁপেদশং। 

রূঢঞ্চ সন্ধানমুপাণতং স্যাভদর্ধশেষন্ত পুননিকস্তেৎ। 
হীনাৎ পুন্দর্বদ্ধয়িতুং যতেত সমাঞ্চ কুর্ধযাদতিরদ্ধমাঁসাং ॥ 
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নাঁড়ীযোগৎ বিনৌন্ঠস্য নাসাসন্ধানবছিধিৎ | 
য এবমেবং জ্গানীয়াৎ স রাজ্ঞঃ কর্তৃমর্হতি ॥ 

সগ্ডদশোহ্ধ্যায়ত | 

অথাত আমপক্কৈষণীয়মধ্যায়ং বাখ্যাস্যামঃ | 

শোৌফসমু'থান! শ্রন্থিবিদ্রধ্যলজীপ্রভৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাধয়োইভি- 

ধাস্যন্ভেইনেকাকুতয়ান্তিরির্বলক্ষণঃ পৃথুগ্রথিতঃ সমো! বিষমো বা! ত্বস্াৎ- 

সন্থায়ী দোষসড্বাতঃ শরীরৈকদেশোশ্িতঃ শোফ ইত্যুচ্যতে | স 
ঘড়িধো বাতপিতকফশোণিতসন্নিপাতাশল্ঞনিমিত্তঃ | 

*তস্য দৌযরূপবচগ্নৈল ক্ষণাঁনি ব্যখ্যান্তামঃ| তত্র বাতশোফোইকণঃ 
রুষেশেব। পকষোমৃছ্রনবস্থিতান্তোদাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবস্তি। 

পিততশোফঃ পীতে! মৃদ্ঃ সরক্তো বাঁ শীত্ান্ুদারী চোষাদয়শ্চাত্র বেদ- 
নাবিশেষা ভবস্তি। শ্লেক্ষশোফঃ পাঁওুঃ শুক্রে। বা! কঠিনহ শীতঃ 
সিগ্ষ মন্দানুসারী কগুদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবস্তি | সর্ব্বর্ণ- 
“বদনঃ সন্নিপাতজঃ | পিতৃবচ্ছেঁণিতজোহতিরুফশ্চ | পিত্তরন্ত- 

লক্ষণ আগ্নন্তলে ণহিতাঁবভাসম্চ। 
স যদ! বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ ক্রিয়াবিশেধৈর্ন সম্ভাবিতঃ প্রশময়িতুৎ 

ক্রিয়াবিপর্ষ্যয়াদ্বহুত্বাদ্বা দোষাঁণাৎ তদা! পাঁকাঁভিমুখো ভবতি| তন্থা- 
নন্যা পচ্যমানুহ্য পরুশ্য চ লক্ষণমুচ্যমীন মবধারয় | তত্র মন্দোম্যত! 

ত্বকৃসবর্ণতা শীতশৌফত! স্থরধ্যৎ মন্দবেদনতাপ্পশোফত! চাঁমলক্ষণমু- 
দিষ্টং | স্থচিভিরিব নিন্তগ্তে দশ্যত ইব প্রপীলিকাভিস্তাভিশ্চ নংস্য- 
প্যতইব ্ছিদ্যত ইব শস্ত্রেণ ভিদ্তত ইব শক্তিভিস্তাঁভ্যত ইব দণ্ডেন 
পীভ্যত ইব পাঁণিন। ঘট্টয়ত ইব চাঙ্গুল্য। দ্ছতে পচ্যত ইব লীগ্নি- 
ক্ষারাভ্যামৌষচোবপরীদাহাশ্চ ভবস্তি বশ্চিকবিদ্ধ ইব চ স্থানাসন- 
শয়নেযু ন শাস্তিমুপেতি | আযধ্মাতবস্তিরিবাতত্রশ্চ শৌঁফে। ভবতি 
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ত্বথৈবর্যৎ শোৌফাভিরদ্িজ্ব রদাহপিপাসাভক্তীকচিশ্চ পচ্যমানলিঙ্বং | 

বেদনোপশাস্তিঃ পাঁওতাপ্পশৌফতা বলীপ্রাছুর্ডাস্তক্পরিপুউনৎ নিঙ্ন- 
দর্শনমন্ছুল্যাবপীড়িতে প্রত্যুন্নমনৎ বস্তাঁবিবোঁদকসঞ্চরণৎ পুয়স্তপ্রপী- 

ডরয়ত্যেকমন্তমন্তেবাঁবপীড়িতে মুমু হুস্তোদঃ কণুরনুন্নতত! চ ব্যাধে- 

কপদ্রবশান্তির্ভক্তীভিকাঁঙক্ষীচ পক্ষলিঙ্গৎ | কফজেষু তু রোগৌষু 
গম্ভীরগতিত্বাদভিঘাতিজেফু বা কেসুচিদসমন্তূৎ পক্ষলক্ষণৎ দৃষ্টী পর 
মপরুমিতি মন্যমানে! ভিষগ্ষোহমুপৈতি ঘত্র হি ত্বকৃসবর্ণতা শীতলো- 
ফতা স্থৌলমণ্পকজতাশ্মবদঘনতা ন তত্র মোহমুপেয়াদিতি | 

ভবন্তি চাত্র। 

আমৎ বিপচ্যমীনঞ্চ সম্যকপকঞ্চ যো ভিষক্। 

জাঁনীয়াৎ স ভবেছৈদ্যঃ শেবাস্তক্কররৃতয়ঃ.॥ 
বাতাদৃতে নাস্তি কজ। ন পাঁকঃ পিত্াদৃতে নান্তি কফাঁচ্চ পুয়ঃ | 
তম্মাঁৎ সমস্তাঁঃ পরিপাঁককালে পচন্তি শোফাৎস্ত্রয় এব দোষাঃ ॥ 

কালাস্তরেণাভ্যুদিতন্ত পিত্তং ক্ুত্বা বশে বাতকফে! প্রসহ | 
পচত্যতঃ শোঁণিতমেষ পাঁকো! মতোৎপরেষাৎ বিছ্ুষাৎ দ্বিতীয়ঃ। 

তত্রামচ্ছেদে মাংসশিরা ম্নাযন্থিসন্ধিব্যাপাদনমতিমাত্রং শোণি' 

তাতিপ্রব্রত্তি বেদনা প্রাহূর্ভীবৌইবদরণমনেকোপব্রবদর্শনং ক্ষতবিদ্র- 

ধির্র্ধ। ভবতি | স যদ। ভয়মোহাভ্যাং পক্কমপ্যপরূমিতি মন্ত মীনশ্চি- 

রমুপেক্ষতে ব্যাথিৎ বৈদ্ন্তদ| গ্তীরানুগতো' দ্বারমলভমানঃ পুষ়ঃ ন্য- 
মাশ্য়মবদীর্য্যোঁৎসঙ্গৎ মহাস্তমবকাঁশং কত্ব। নাড়ীৎ জনয়িত্বা কচ্ছ- 
সাধ্যে! ভবত্যসাধ্যে! বেতি | 

ভ্বন্তি চাত্র। 

যশ্ছিনত্যা মমজ্ঞানাছ্ভশ্চ পক্ষমুপেক্ষতে | 

শ্বপচাঁধিৰ মন্তব্যেঁ তীবনিশ্চিতকারিণেখ ॥ 
প্রাক্ শস্ত্রকর্মণস্চেউং ভোজয়েদাতুরৎ ভিষক্। 
মগ্ভপৎ পায়য়েম্বগ্ং তীক্ষৎ যোইবেদনাঁসহঃ ॥ 
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ন মুচ্ছ ত্যন্নসংযোগীম্মত্তঃ শক্ত ন বুধ্যতে | 

তম্মাদবশ্যৎ ভোক্তব্যৎ রোগেষযুৃক্তেষু কর্মণি ॥ 

প্রাণো হ্বাভ্যন্তরো নৃশীৎ বাহপ্রাণগুণান্িতঃ | 

ধারয়ত্যবিরোধেন শরীরৎ পাঁঞ্চভৌতিকং ॥ 
অল্পো মহান্ ব1 ক্রিয়য়! বিন! যঃ সমুন্ভিতঃ পাঁকমুপৈতি শোঁফঃ। 
বিশীলমুলো বিষমে! বিদপ্ধঃ স কচ্ছুতাঁং যাত্যবগীটরদোঁষঃ ॥ 

, আালেপবিআবণশোধনৈশ্চ সম্যকৃপ্রযুক্তৈর্যদি নোপশাম্যেৎ 
পচ্যেত শীষ সমমপ্পমূলঃ স পিশ্ডিতশ্চোপরি চোব্নতঃ স্যাঁৎ ॥ 
কক্ষৎ সমাসাগ্ভ যখৈব বহ্ছির্বাধ়ীরিতঃ সন্দহতি প্রসহা | 

_চ্তথৈব পুয়োইপ্যধিনি-স্যতো ছি মাঁংসং শিরান্নায়ূচ খাঁদতীছ ॥ 
আঁদে বিসীপনৎ কুর্্যাদ্দিতীয়মবসেচনং | 

তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াং । 

পঞ্চমং শোঁধনহ কুর্য্যাঁৎ ষ্ঠং রোপণমিষ্যতে | 

এতে ক্রম। ব্রণস্তোক্তাঃ অপ্তমৎ বৈক্কুতাপহ ॥ 

অফীদশোহ্ধ্যাঁয়ঃ | 

অথাঁতো ব্রণালেপনবন্ধবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম? | 

আলেপ আগ্ উপক্রম এষ সর্ধশোঁফানাঁং সামান্য: প্রধাঁনত- 

সম্চ তঞ্চ প্রুতিরোগাৎ বক্ষ্যামঃ | ততো বন্ধঃ প্রধান তেন শুদ্ধিব্র- 

ণরোপণমস্থিসন্ধিস্থর্যযঞ্চ তত্র প্রতিলোমনীলিম্পেৎ নানুলোমৎ গ্রাতি- 
লোৌমেছি সম্যশৌবধমবতিষ্ঠতেইনু প্রবিশতি রোমকুপান্ ম্বেদবাহি- 
ভিঃ সিরামুখৈন্চ বীর্য্যৎ প্রাপ্মোতি | নচ শুষ্যমাণমুপেক্ষেতান্তত্র- 
প্রড়য়িতব্যাৎ | শুক্কে। হপার্থকোইকস্করশ্চণ স ত্রিবিধঃ প্রপ্তেপঃ 
প্রদেহ আলেপশ্চ তেষাসন্তরৎ প্রলেপঃশীতস্তন্বরবিশোধী বিশোবী- 
চ। প্রদেহভ্ুক্ঃশীতোঁবা বহলোইবহুরবিশোৌধী চ। মধ্যমোইত্রা- 
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লেপঃ। তত্ররক্তপিত্তপ্রসাদক্দালেপঃ। প্রদেছে! বাতন্লেম্ম প্রশ- 

মনঃ সন্ধানঃ শোধনে।রোপণঃ শৌফবেদনাপ্হুশ্চ তগ্তোপযোগঃ 
ক্ষতাক্ষতেযু। যন্ত ক্ষতেষৃপবুজ্যতে স ভুয়ঃকল্ক ইতি সংজ্ঞাৎ 
লভতে নিকদ্ধালেপনসংজ্ঞস্তেনাআঁবসংনিরোধো। মৃদুত! পৃতিমাংস।- 
পকর্ষণমন্তর্নির্দোষতা ব্রণশুদ্ধিশ্চ ভবতি। 

অবিদদ্ধেবু শৌফেঘু হিতমালেপনং ভবেৎ | 

যথান্মং দোঁবশমন* দাহকণ্ুঁকজাপহং ॥ 

ত্বকৃপ্রসাদনমেবাও্র্যৎ মাৎসরক্ত প্রসাদনং | 

দাহপ্রশমনৎ শ্রেষ্ঠং তোদকণ্ডুবিনীশনং ॥ 

মর্শদেশেষু যে রোগা! গুহেঘপি তথ। স্থণাৎ | 

সংশৌধনায় তেষাৎ হি কুষ্যাদীলেপানং ভিষক্ ॥ 

ষড়ভাগৎ পৈতিকে ম্সেহৎ চতুর্ভাগন্ত বাতিকে | 
অকভাখল্ত কফজে স্সেহমাত্রাৎ প্রদাপয়ে ॥ 

তস্য প্রমাণমার্রমীহিষচর্মোঘসেধমুপদিশন্তি | নচালেপ রাত্রো 

পয়ুঞ্জীত মাভূচ্ছৈত্যপিহিতোম্মণন্তদনির্থমাছিকারপ্ররভিরিতি | 
প্রদেহসাধ্যে ব্যাধে তু হিতমাঁলেপনং দিব! | 
পিত্তরক্তীভিঘাতোণ্খে সবিষে চ বিশেষতঃ ॥ 
নচ পর্য্যধষিতং লেপ কদচিদবচারয়েৎ | 
উপধূযপরি লেপন্ত ন কদাচিৎ প্রদাঁপয়েৎ। 
উদ্মাণৎ বেদনাৎ দাঁছং ঘনন্রাঙ্জনয়েৎস হি ॥ 
নচ তেনৈব লেপেন প্রদেহৎ দাপয়েৎপুনঃ | 
শুক্কাভাবাৎ স নিব্বীর্যে। যুক্তোই২পি স্তাদপার্থকঃ ॥ 

অতউদ্ধৎ ব্রণবন্ধনজ্রব্যাথ্যপদেক্ষ্যামঃ | তন্যথ। ক্ষৌনকাপ্প |. 
সাবিকছুকুলকৌশেয়পত্রোর্ণ চীনপটটচ্খা্তপর্ষজ্কলালাবুশকললতাবিদৃ- 
লরজ্জুতুলফলসন্তানিকালৌহানীতি তেষাং ব্যাধিং কালং চাবেক্ষ্যো- 
পযোগঃ প্রকরণতশ্চযামাদেশও | 
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তত্র কোশদামন্বস্তিকানুবেল্িতপ্রতোলীমগলস্থগিকাযমকখফ্টাচী- 
নবিবন্ধবিতানগৌফণ্মুঃ পঞ্চাঙ্গীচেতি চতুর্দশবন্ধবিশেষাঃ | তেষাং 

নামভিরেবারুতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ | তত্র কোশমন্তুষ্ঠাঙ্গুলিপার্বস্থ 

বিদধ্যাৎ | দাঁম সন্বাথেইজে | সন্ধিকুর্চকত্র্তনান্তরতলকর্ণেষু স্ব- 

স্তিকং। অনুবেল্লিতন্ত শাখান্গ। গ্রীবামেঢুয়োঃ প্রতোলীৎ। 

রত্তেইঙ্গে মগলং | অস্ুষ্ঠাঙ্কুলিমেট্রাশ্রেষু স্থশিকাং | যমলব্রণয়ে- 
'ধরমকূৎ | হনুশখ্গণ্ডেরু খট্রাং | অপা্গয়োশ্টীনৎ | পৃষ্ঠোদরোরঃস্ত 
বিবন্ধং| মুর্দানি বিতানং | চিবুকনাসৌষ্ঠাংসবস্তিয্ূ গৌফণাং । 
জক্রণউর্দৎ পর্থাগীমিতি | যে! বা যস্মিন শরীর প্রদেশে স্লনিবিফৌ 

বভবতি তং তন্মিন্ বিদধ্যাঁ€ | যন্ত্রণ মত উর্দ্ধমধন্তিরয্যক্ চ। 
এ " তত্র ঘনাকবলিকাৎ দত্বা বামহস্তপরিক্ষেপ মৃজুমনাবিদ্ধমসঙ্গ- 

চিতং মৃছুপটং নিবেশ্য বনীয়াৎ | নচ ব্রণশ্তোপরি কুর্ধ্যাৎগ্রন্থিমাবা- 
ধকরং ঝা| নচ বিকেশিকৌষধে অভিন্িপ্জে অতিৰক্ষে বিষমে ব 

কুব্ৰীতি যণ্মাদতিস্রেহাঁৎ ক্লেদো রৌক্ষ্যাচ্ছেদৌছুন্ত সাদ ণধস্বণবঘ- 
যণমিতি ] 

' তত্র ব্রণীয়তনবিশেষাদ্বন্ধবিশেষস্ত্রিবিধো ভবতি গাড়ঃ সম শি- 
খিল ই'তি| 

ীড়য়ন্নরজে| গীঁঢ়ঃ সোচ্ছাঁসঃ শিখিলঃ স্মতঃ | 
নৈব গাট়ে। ন শিথিলঃ সমোবন্ধঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 

তত্র স্ফিকৃকুক্ষিকক্ষাবজ্ণোরঃ শিরঃস্গীঢঃ| শাখাঁবদনকর্ণ- 
কণ্ঠমেঢ্মুফপৃষ্ঠপার্ষোদরোর্স্থ সমঃ| অক্ষোঃ সন্ধিযু চ শিথিল 
ইতি। তত্র পৈত্তিকং গাঁঢস্থানে সমং বন্রীয়াৎ সমস্থানে শিথিল 
শিথিলস্থানে নৈবং শোঁণিতছুষটঞ্চ | শ্ৈম্মিকং শিখিলস্থানে সমং 

সুমস্থানে গীঁঢ়ৎ গীঢস্থানে শীঢ়িতরমেবং বাঁত্ছুষউঞ্চ | তত্র পৈত্রিক 
শরদি গ্রীন্মে খ্বিরছে। বরীয়াদ্রক্তোপদ্রুতমপ্যেবং শ্লৈম্মিকৎ হেমস্ত- 
বসস্তয়োস্ত্যহাছ্বীতোপপ্রতগপ্যেবং | এবমভ্যুহ্থ বন্ধবিপর্য্যয়্চ কু- 



ঘ 

৫৬ স্ুশ্রচত3 | অধ্যায় ১৮। 

ব্বাতি। তত্র স্ঘশিথিলস্থানেষু গীঢ়বদ্ধে বিকেশিকৌষধনৈরর্৫থক্যং 

শৌফবেদনাপ্রীছূর্ভীবশ্চ | শীঁঢ়সশস্থানেযু শিখিলবদ্ধে বিকেশিকৌঁ- 

যধপতনং পট্টসঞ্চারাদ্ব ণবস্ ব্ঘর্ষণমিতি | গঢ়শিথিলস্থানেষু সৎ 
বদ্ধে চ গুণাভাব ইতি | অবিপরীতবন্ধে বেদনোপশাস্তিরস্কক্প্রসাদে 

মার্দবঞ্চ | অবধ্যমীনে! দংশমশকতৃণকাঁষ্ঠোপলপাংশু শীতবাতাতপ" 

প্রততিভিব্রিশেষৈরভিহন্তাতে ব্রণ বিবিধবেদনোপজ্রতশ্চ ছুষ্উতা- 

যুপৈত্যালেপনাদীমি চাশ্য বিশোষমুপযান্তি | 

চর্নিতং মখিতং ভর্মৎ বিশ্লিউমতিপাঁতিতং | 

অস্থি শ্ায়ুসিরাছিন্নমাশু বন্ধেন রোহতি ॥ 

স্ুখমেবং ব্রণী শেতে স্ুুখং গস্ছতি তিষ্ঠতি | 
স্ুখৎ শধ্যাসনস্থস্ত ক্ষিপ্রৎ সংরৌহছতি ব্রণঃ ॥ 

অবন্ধ্যাঃ পিত্তরক্তাঁভিঘাতিবিষনিমিতী! যদ চ শৌফদাহুপীক- 

রাগবেদনাভিভূতীঃ ক্ষারাম্িদপ্ধাঃ পাকাঁৎ প্রকুৃপিতাঃ প্রবিশীর্ণমাৎ- 

সাশ্চ ভবন্তি | 

কুষ্ঠিনামগ্িদপ্ধানাৎ পিড়কা মধুমেহিনাঁৎ | 

কর্নিকাশ্চোন্দুকবিষে বিষজুটব্রণীশ্চ যে ॥ 
মীংসপাঁকে ন বধ্যন্তে গুদপীকে চ দাকণে। 

জ্নবুদ্ধ্য চাঁপি বিভজেৎ কত্যাকত্যাৎশ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ 

দেশং দোঁবঞ্চ বিজ্ঞার ব্রণঞ্ ব্রণকোবিদঃ | 

ঝতুৎস্চ পরিসংখ্যায় ততো বন্ধীন্ নিবেশয়েৎ। 

উর্ধাৎ তির্য্য গধস্তীচ্চ যন্ত্রণ। ত্রিবিধা মতা | 
যথ। চ বধ্যতে বন্ধস্তথ|! বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ 
ঘনাঁং কবলিকাৎ দত্ব! মৃদু চৈবাপি পট্টকং | 
বিকেশিকামৌবধঞ্চ নাতিম্সিপ্ীৎ সমাচিরেহ ॥ 
প্রক্লেদয়ত্যতিন্নিপ্ধা তথ] কক্ষা ক্ষিণোতি চ| 

যুক্তত্মেহ! রোপয়তি ছূন্যন্ত। বর্্ ঘর্যতি ॥ 



অধ্যায় ১৯ |] স্বব্রস্থানৎ | ৫৭ 

বিষমং চ ব্রণৎ কুর্য্যাৎ স্তজয়েৎ আবয়েতখা | 

যখাব্রণৎ বিদিত্বা তু যোশৎ বৈষ্ঠঃ প্রযৌজয়েৎ ॥ 
পিস্জে রক্তজে বাপি সকদেব পরিক্ষিপেৎ। 

অসকৎকফজে বাপি বাঁতিজে চ বিচক্ষণঃ ॥ 

তলেন প্রতিপীভ্যাথ আবয়োদনুলোমতঃ | 
সবর্ধাংশ্চ বন্ধান্ গৃঢ়াৎস্তান্ সন্ধীংশ্চ বিনিবেশয়েহ ॥ 

ওষ্ঠন্তাপ্যেষ সন্ধানে যখোদ্দিষ্টো। বিধি স্মৃতঃ | 

বুদ্ধ্যোতপ্রেক্ষ্যাভিযুক্তেন তথ। চান্ছিয়ু জানতা ॥ 

উত্তিষ্ঠতো নিবপ্নস্থা শয়নং চাঁপি গচ্ছতঃ | 
শচ্ছতো! বিবিধৈর্যানৈর্নাশ্য দৃষ্যতি স ব্রণঃ ॥ 
যে চ স্টযন্মাংসসংস্থা বৈ ত্বগগীতাশ্চ তথ। ব্রণ | 

সন্ধ্যস্থিকোন্ঠপ্রীপ্তাশ্চ সিরা ন্বায্ুগতা্তথা ॥ 
তথাবগাঁঢ়গস্ভীরাঃ সর্বাতে! বিষমস্থিতাঁঃ | 

নৈতে সাধয়িতুৎ শক্যা খতে বন্ধাত্তবস্তি হি ॥ 

একো নবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো। ব্রণিতোপাসনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামঠ । 

ব্রণিনঃ প্রথমমেধাগীরমনিচ্ছেত্তচ্গাীরৎ প্রশম্তবাস্বীদিকং কার্য | 

প্রশ্ান্তবান্তনি গৃহে শুচাবাতপবর্জিতে । 

নিবাতে নচ রোগা ঃ সুই শরীরাপন্তমানসাঃ ॥ 

তশম্মিন্ শয়নমসঘ্বাঁধৎ শ্থান্তীর্ণৎ মনোজ্ঞ প্রাকৃশিরস্কং স্শস্্ং 

কুব্বীত। 
স্ুখচেফীপ্রচারঃ স্যাৎ স্বন্তীর্ণে শয়নে ব্রণী। 
প্রাচ্যাং দিশি স্থিত! দেবান্ডৎপুজার্থৎ নতং শিরঃ ॥ 

তস্মিন্ স্হ্ত্তিরন্থকুলৈঃ প্রিয়ন্বদৈকপাস্যমাঁনো যথেউমাসীত । 
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সুহৃদ বিক্ষিপন্ত্যাশু কথাভিব্রণবেদনাঁঃ | 
আশ্বাসয়স্তে। বুশস্ত্নুকুলাঃ প্রিয়ঘদাঃ এ 

নচ দিবানিদ্রাবশগঃ শ্যাৎ | 

দিবান্বপ্রাদু,ণে কর্তুর্ণাত্রাগাং গৌরবৎ তথা | 
শ্বযধূর্ববেদনা রাগঃ আবশ্চৈব ভূশৎ ভবে ॥ 

উপ্বানসংবেশনপরিবর্তনচৎক্রমণৌচ্চৈর্ভীষণাদিষু চীত্মচেফীম্ব- 

প্রমতে। ব্রণং সংরক্ষেৎ | 

স্থানাসনং চংক্রমণং যাঁনযানাতিভাষণৎ | 

ব্রণবান্ন নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ ॥ 

উদ্থানাঁদ্যাসনৎ স্থানং শয্যাৎ চাতিনিষেবিত11 

প্রাপ্র-য়ান্ীকতাদঙ্গে কজন্তন্মাদ্বিবর্জয়েৎ ॥ 

গন্যানাঞ্চ স্ত্রীণাৎ সন্দর্শনসম্তাষণসংম্পর্শনানি দূরতঃ পরিহরেৎ | 
স্্ীদর্শনাদিভিঃ শুক্ুৎ কদাচিচ্চলিতং অবেৎ। 

 শ্রাম্যধর্মরুতান্ দোঁষান্ সো২সংসর্গেইথবাপ্র-়ীৎ ॥ 

নবধান্যমাঁধতিলকলায়কুলপ্থনিষ্পাবহরিতকশাঁকীঁস্ললবণকটুকগুড়- 

পিষবিক্ৃতিবন্থুরশুক্ষশ।কাজাবিকাহ্বপৌদকমাংসবসাঁশীতোদকরুশ- 
রাপায়মদধিহপ্ধতক্রপ্রভৃতীন্ পরিহরে€ | 

তক্রান্তে। নবধান্যাদির্ষোইয়ং বর্গঃ প্রকীর্তিতঃ। 

দৌষসঞ্জননে! হোষ বিজ্ঞেয়ঃ পুয়বর্ধনঃ ॥ 

মগ্যপশ্চ মৈরেয়া২রিফীসবসীধুস্থরাবিকারান্ পরিহরেৎ। 
মগ্তমস্নৎ তথা রূক্ষং তীক্ষুমুষ্ঞ্চ বীর্য্যতঃ | 
আশুকারি চ তৎপীতং ক্ষিপ্রৎ ব্যাপাদয়েদ্বণৎ ॥ 

ব্শতাতপরজোধুমাবশ্ঠায়াতিসেবনাতিভোজনানিউ শ্রবণদর্শনের্য্য।: 
মর্ষভয়ক্রোধশোকধ্যানরা ত্রিজীগরণবিষমাশনানশনশয়নোপবাসবাধ্য।- 

ামস্থানচং ক্রমণশীত্বাতবিকদ্ধাশনাজীর্ণমক্ষিকাদ্যাবাধাঃ পরিহরেৎ | 



"অধ্যায় ১৯ | ] সত্রস্থানহ | ৫৯ 

ব্রণিনঃ সংপ্রতগুস্য কারণৈরেবমাদিভিঃ | 

ক্ষীণশোণিতমাংসম্য ভুক্তং সম্যক্ ন জীর্ধ্যতি ॥ 
অজীর্ণাৎপঁবনাদীনাঁং বিভ্রমে। বলবান্ ভবে | 
ততঃ শোফকজাআীবদাহপাকানবাপ্রয়াৎ ॥ 

সদ। নীচনখরোম্না শুচিন! শুক্রবাসস। শাস্তিমঙ্গল দেবতা ব্রাহ্মণ 
,গুঁকপরেণ ভবিতব্যনিতি। তত কম্য হেতোর্হিংসাবিহ্হারাণি হি 
মহাবীর্্যাণি রক্ষাৎসি পশুপতিকুবেরকুমারানুচরাণি মাংসশোণিত- 
প্রিয়ত্বাৎ ক্ষতজনিমিতং ত্রণিনমুপসর্পভ্তি সৎকারার্থং জিঘাঁংস্থনি বা 
রুদাচিৎ| | 

্ ভবতি চাত্র । 

তেষাঁং সৎকারকামানাং প্রযতেতান্তরাত্বনা | 

ধুপবল্যুপহাীরাঁৎশ্চ ভক্ষ্যাশ্চৈবোপহছারয়েৎ ॥ 

তে তু সন্তর্পিত৷ আত্মবস্তং ন হিংল্ত্যঃ| তন্মাৎ সততমতক্ডরি- 
তে। জনপরিরতে। নিত্যদীপৌদকশম্ত্অগ্দামপুষ্পলাজাদ্যলঙ্ক্ুতে বে- 

শনি 'সম্পন্বঙ্গলমনোনুকুলাঃ কথাঃ শৃগনাসীত। 
সম্পদাদ্যন্কুলাভিঃ কথাভিঃ প্রীতমানসঃ | 
আশাবান্ ব্যাধিমোক্ষায় ক্ষিপ্রৎ স্ুখমবাপুয়াৎ ॥ 

ঝগ্যজুঃসামাথবর্ববেদাভিছিতৈরপরৈশ্চাশীর্কিধানৈরপাধ্যায়াভি- 
স্বক্তশ্চ অন্ধ্যুয়ে। রক্ষাৎ কুাও| 

সর্ষপারিষপত্রাভ্যাং সর্পিষ! লবণেন চ। 
দ্বিহুঃ কারয়েক,পং দশরাত্রমতক্দ্িতঃ ॥ 

ছত্রাতিস্ছত্রে লাঙ্কুলীং জটিলাঁং ব্রদ্ষচারিণীৎ লক্ষী গুহামতি- 

গঁছাৎ শতবীর্ধ্যাৎ সহত্রবীর্ধ্যাং সিদ্ধার্থাংশ্চ শিরস! ধারয়েৎ 1৯” 

ব্যজ্যেত্ব বালব্যজনৈত্রণৎ নচ বিঘয়েৎ | 
ন তুদেন্ন চ কগুয়েচ্ছয়ানঃ পরিপালয়েঞ্চ॥ 
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অনেন বিধিন! যুক্তমাদীবেৰ নিশাচরাঃ | 

বনৎ কেসরিণীক্রীন্তং বর্জয়ন্তি মৃগী! ইবণ। 

জীর্ণং শাল্যোদনৎ নিিপ্ধমষ্পমুফং দ্রবোত্তরং | 

ভুঞ্জানে! জা্গলৈর্মাংসৈঃ শীত্ত্রৎ ব্রণমপোহতি ॥ 

তগুলীয়কজীবন্তীস্তনিষপ্নকবান্তকৈঃ | 
বালমুলকবার্তীকপটোলৈঃ কাঁরবেল্লকৈঃ ॥ 
সদাঁড়িমৈঃ সামলকৈত্বতভূফেঃ সসৈন্ধবৈঃ | 
অন্তৈরেবং গুণৈর্র্বাপি মুদ্গাঁদীনাং রসেন ব! ॥ 

শক্তুন্ বিলেপাৎ কুল্মাং জলঞ্চাঁপি শৃতৎ পিবেৎ | 
ব্রণে শ্বযখুরাযাসাৎ স চ রাঁগশ্চ জাশীরাৎ ॥ 

তৌ চ রূক্চ দিবাম্বাপাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ ম্নৈধুনাৎ ॥ 
দিবা ন নিদ্রাবশখো!। নিবাতগৃহগোচিরঃ | 

ব্রণী বৈদ্যবশে তিষ্ঠন্ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি | 
এবং বৃত্তসমাচারো ব্রণী সম্পদ্যতে সুখী | 

আয্ুশ্চ দীর্ঘমাপ্পোতি ধন্বন্তরিবচো যথা ॥ 

বিংশতিতমোইধ্যায়ঃ ॥ 

অআথ।তো হিতাভিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ । 

যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎপিতহ্যাপখ্যণিত্যনেন হেতুনা ন কিঞ্চি- 
দুব্যরেকান্তেন হিতমহিতৎ বাস্তীতি কেচিদীচার্ধ্যা ক্রবতে তত্ব ন 
সম্যকৃ। ইহ খলু যম্মাদ্দব্যাণি স্বভাঁবতঃ সংযোগতশ্চৈকাস্তহিতা- 
স্যেধচান্তাহিতানি ছিতাঁছিতানি চ ভবস্তি। তত্রৈকাস্তহিতানি জাতি- 
সাত্ব্যাৎ সলিলত্বতদ্দ্ষৌদনপ্রভৃতীনি | একা ন্তাহিত়ানি দহনপচন- 
মারণাদিষু পপ্রবতাম্বপ্সিক্ষারবিষাদীনি| সংযোগীাদপরাণি বিষতু- 
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ল্যানি ভবস্তি | হিতাহহিতাঁনি তু ষদ্বায়ো5 পধ্যৎ তৎপিত্তশ্যাপ্খ্য- 

মিত্যতঃ সর্দপ্রাণিনায়মাহারার্ঘং বর্গ উপদিশ্যতে | 
তথা রক্তশীলিবষ্টিকগন্কুকমুকুন্দকপীঁকপীতক প্রমোঁদক- 

কালকাঁশনকপুজ্পককর্দমকশকুনাহৃতন্ত্শন্ধককলমনীবারকোদ্রবোদদ- 
লকশ্যামীকশৌধুমবেণ্যবাদয়ঃ | এণহরিণকুর্গমৃখমাতৃকাশ্বদৎস্ী- 
করালক্রকরকপোৌোতিলাবতিত্তিরিকপিঞ্লবতরিবর্তিকাদীনাঁং মাংসানি | 

মু্দীবনমুদ্গী মকুষ্ঠকলায়মস্থরমঙ্গল্যচণকছরেনম্বাটকীসতীনাঃ | চিল্লি- 
বাক্ুকস্্নিষ্নকজীবন্তীতগুলীয়কমণ্ডকপর্ণ্যঃ | শীব্যৎ তং সৈন্ধবদা- 

ডিমাঁমলকমিত্যেষবর্থত সর্বপ্রাণিনাৎ সামান্ততঃ পথ্যতমঃ | তথা 

্ক্ষচর্য্যানিবাতশয়নোফে দকনিশাস্থপ্রব্যায়ামা শৈৈকাস্ততঃ পথ্যতমাঃ। 
এক্কান্তহিতান্তেকাত্তাহিতানি প্রাগুপৃদিষফীনি | হিতাহিতানি তু 
বদায়োঃ প্থ্যৎ তৎপিতস্যাপথ্যমিতি 1 

সংযোগতন্ত্পরাণি বিষতুল্যানি ভবস্তি | তগ্থ! 1 বল্লীফলকবকক- 

রীরাস্রফললবণকুলপ্থপিণ্যাকদধিতৈলবিরোহিপিউশুক্কাশীকাজাবিক- 

মাঁসনগ্যজ ।ম্ববচিলিচিনমৎ্স্তাশৌোধাবরাহাঁৎশ্চ নৈকধ্যমন্মীয়াৎ পয়স! | 

রোগং সাত্ম্যঞ্চ দেশঞ্চ কালং দেহঞ্চ বুদ্ধিমান্ | 

অবেক্ষ্যাগ্ন্যাদিকান্ ভাবান্ রোগ্রতেঃ প্রযোজয়ে ॥ 
অবস্থান্তরবাহুল্যাপ্রোগীদীনাৎ ব্যবস্থিতৎ | 

দ্রব্যৎ নেচ্ছন্তি ভিষজ ইচ্ছন্তি স্রস্থরক্ষণে ॥ 

ছয়্েরম্ততরাদানে বদন্তি বিষহ্দ্ধয়েঃ | 

ছুপ্ধীস্যৈকান্তহিততাৎ বিবমেকান্ততোহহিতং ॥ 
এবং যুক্তরসাদ্যেষু দ্রব্যেষু সলিলাদিযু | 

একাস্তহছিততাৎ বিদ্ধি বস স্ুশ্রুত নান্যথ। ॥ 

অতোইহন্যান্যপি সংযোগাদহিতীনি বক্ষ্যাম2 |. নচ বিরক্গিঘ।- 

ন্ৈর্বসামধুপয়োড়মাবৈর্্বা শ্রাম্যান্থপৌদকপিশিতীদীনি নীভ্যব- 
হরেৎ। ন পয়োমধুভ্যাৎ রোছিণীশাকৎ জাতুুশীকং বান্মীয়াৎ 1 

৬ 
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ব্লাকাৎ বাঁকণীকুল্াঁষাঁভ্যাং | কাঁকমাঁচী পিপ্পলী মরিচাভ্যাৎ 

নাউ্টীভঙ্গশীককুরুটদীনিচ নৈকধ্যৎ | মধু চোষ্োদকানুপানত 
পিত্তেন বা মাসানি | স্সরারূশরাপায়সাংশ্চ নৈকধ্যং | মৌবী- 

রকেণ সহ তিলশক্ক,লীৎ | মহস্থোঃ সহেক্ষুবিকারান্ | গুড়েন কাক- 
মণচীৎ মধুন। ঘূলকৎ গুড়েন বারাহৎ মধুন| চ সহ বিকদ্ধং | ক্ষীরেণ 
মূলকৎ | আজজা দ্ববশ্বীবিচ্ছুকরগৌধাশ্চ সর্ব্বাংস্চ মৎস্কান্ বিশেষেণ 
চিলিচিমং পয়সা | কদলীফলং তালফলেন পয়স! দর তক্রেণ বা | 

লকুচফলৎ পয়ম। দর! মাষহ্ছপেন বা মধুন। হতেন চ। প্রান্পয়সঃ 

পয়সো হস্তে বা। 

অতঃ কর্মবিকদ্ধান্ বক্ষ্যমঃ | কপৌতান্ সর্ধপতৈলভৃষ্ানাঁদ্যাৎ | 
কপিঞ্তলময়রলীবতিভ্িরিগোধাশ্চৈরগুদার্বগ্লিসিদ্ধ; এরগুতৈলসিদ্ধ। বা 
নাগ্ভাং | কাঁংস্যভাজনে দশরাত্রপরুযুবিতৎ অর্পির্ধধুচোফেকষেবা | 
ম€শ্যপরিপচনে শৃঙ্গবেরপরিপচনে বা সিদ্ধাং কাঁকমাচীৎ | তিল- 

কল্কসিদ্ধমুপৌদিকীশীকং | নারিকেলেন বরাহবসাপরিভষ্টীৎ 
বলাকা | ভাসমঙ্গারশূল্যৎ নাশ্লীয়াদিতি | 

ত। মানবিকদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ| মধ্রন্ুনী মধুনর্পির্ষী পাউউনে। 
নাঙ্মীয়াৎ | ন্রেহেখ মধুন্েহো৷ জলম্মেহো বা বিশেষাদীন্তরীক্ষোদ- 
কানুপানৌ। 

অতউদ্ধং রসছন্দ্বানি রসতে। বীর্যযতে। বিপাঁকতশ্চ বিকদ্ধানি ব- 

শন্যাগঃ | তত্র মধুরাক্্ো রসবীধ্যবিকদ্ধে মধুরলবণে চ. মধুরকটুকে$ 
চ সন্দতঃ | মধ্ররতিক্ো রসবিপাকীভ্যাৎ মধুরকবায়ে চাত্রলবণেধ 
র্মত১| অন্নকটুকৌ রসবিপাকাভ্যানক্রতিক্তীবস্তকবাঁয়ো চ সর্বতঃ | 
লব*কটুকৌ রলবিপাকাভ্যাৎ লবণতিক্তে লবণকষায়ে চ সর্দতঃ | 
কষ্টতিক্তে রসনীব্যাভ্যাং কটু কষায়ে৷ তিক্তকষারো চ রসতঃ। তর- 
তমযোগযুক্তাংশ্চ ভাবানতিক ক্ষানতিন্সি ্লীনতুযুষ্জানতিশীতানিত্যেব- 

মাদীন্ বিবর্জয়েৎ | 
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ভবন্তি চাত্র। 

বিকদ্ধান্তেবন্ধাদীনি রসবীর্য্যবিপীকতঃ।| 
তান্তেকাস্তাহিতান্তেব শেষং বিদ্ভাদ্ধিতাহছিতং ॥ 

ব্যাধিমিক্্রিয়দৌর্বল্যং মরণঞ্চাধিশীস্ছতি | 
বিকদ্ধরসবীর্ধ্যাদীন্ ভুঞ্জীনোইনা স্ববান্নরঃ ॥ 
যৎকিঞ্চিদ্দোষমুৎক্রেশ্য ভুক্তৎ কায়ান্ন নির্থরেৎ | 
রসাদিত্বযখার্থং বা তদ্ধিকারায় কপ্পতে ॥ 

বিকদ্ধাশনজান রোগীান্ প্রতিহত্তি বিরেচনৎ | 

বমনং শমনং বাপি পুর্ব্বং বাহিতসেবনৎ ॥ 
সাস্বযতোই২প্পতয়। বাপি দীপ্তাগ্নেম্তকণস্য চ | 
মিপ্ধব্যায়মবলিনাং বিকদ্ধৎ বিতথং ভবেহ ॥ 

ব্যায়ামশীলো। বলবান্ শিশুশ্চ সিপ্ধোইগ্রিমাংশ্চাপি মস্াশনশ্চ| 
আপ্োতি রোগীন্ন বিকদ্ধজাতানভ্যাঁসতো বাপ্পতয়। চ জন্ভঃ ॥ 

অথ বাতগুণান্ বন্ষ্যাঁমঃ | 

.পুর্ববহ সমধুরঃ ম্িপ্ধো লবণশ্চৈব মাঁকতঃ | 
গুকর্ববিদীছজননে| রক্তপিতাভিবর্ানঃ ॥ 

ক্ষতানাঁৎ বিষজুষ্টীনাং ব্রণিনঃ শ্লেক্মলবশ্চ যে। 

তেষামেব বিশেষেণ সদ। রোগবিবদ্ধনঃ ॥ 

বাতলানাৎ প্রশস্তশ্চ শ্রাস্তানাৎ কফশোষিণাৎ | 

তেষামেব বিশেষেণ ব্রণর্লেদবিবর্ধনঃ ॥ 
মধুরম্চাবিদাহী চ কষায়ানুরসোলঘুঃ | 
দক্ষিণে! মাকতঃ শ্রেষ্টশচক্ষষ্যে। বলবর্ধনঃ | 

রস্তপিতপ্রশমনে। নচ বাতপ্রকোপণঃ ॥ 

বিশদে! কক্ষপকবঃ খরঃ শ্রেহবলাপহঃ | 

পশ্চিমে মাকত্তীক্ষঃ কফমেদোবিশোষণঃ | 
সম্যঃ প্রাণক্ষয়করঃ শৌষণত্ু শরীরিণীৎ ॥ 
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উত্তরে। মাকতঃ সিপ্ধেণ মৃদুর্মধুর এব চ। 
কষায়ানুরসঃ শীতো! দোষাপামপ্রকোপর্থঃ ॥ 

তন্মাচ্চ প্রক্কতিস্থানাঁং ক্লেদনে। বলবর্ধানঃ | 
ক্ষীণক্ষয়বিষার্তানাৎ বিশেষেণ তু পুজিতঃ ॥ 

একবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1 

অথাতো ব্রণপ্রশ্নমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

বাতপিতঙ্লেম্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ 1 তৈরেবাব্যাপন্ৈরধো- 
মধ্যোর্ধিসন্সিবিষেঃ শরীরমিদৎ ধার্য্যতেইগীরমিব স্তুণাভিন্তিন্থাভিরতশ্চ 
ত্রিস্ণমারেকে 1 ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবন্তদোভিরেব 
শোণিতচতু্থৈঃ জন্তবস্থিতিপ্রলরেমপ্যবিরস্থিতং শৃরীরং ভবতি । 

ভবতি চাত্র | 

নর্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্বাম্ন চ মাকতাৎ | 

শোঁণিতাঁদপি বা নিত্যং দেহ এতৈত্তু ধার্য্যতে ॥ 

তত্র ব। গীতিগন্ধনয্লোরিতি ধাতুঃ তপ সন্তাপে শিষ আলিঙ্গনে | 

এতেষাং কৃদ্ধিছিতৈঃ প্রত্যয়ে বাতঃ পিত্তং শ্লেম্মেতি চ রূপাঁণি 
ভবস্তি | 

দোষস্থানান্যত উর্দং বক্ষ্যামঃ ! তত্র সমাসেন বাতঃ শ্োণি- 
গুদসৎশ্রয়ঃ | শ্োণিগুদয়োকপর্যযধো! নাভেঃ পকাশয়ঃ পকামাঁশয়- 

মধ্যং পিতশ্য । আমাশয়ঃ ল্লেম্মণঃ | অভঃপরৎ পঞ্চধা বিভজ্যন্তে 

তত্র ব্ুতশ্য বাতব্যাধে. বক্ষ্যামঃ| পিত্তস্ যরুৎপ্রীহাঁনে হৃদয়ৎ, 

দৃষটিজ্তক্ পুর্বোক্তঞ্চ | শ্লেদ্মণভুরঃ শিরঃকণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্বোক্রঞ্চ | 
এতানি খলু দোবাপা স্ছানান্টব্যাপন্ানাৎ | 
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ভবতি চাত্র | 

বিসর্থাদানবুক্ষেপেঃ সোমন্থ্্ধ্যানিলা যথা | 
ধারয়ন্তি জগঙ্গেছৎ কফপিত্তানিলাস্তথ! ॥ 

অত্র জিজ্ঞাম্যংৎ কিং পিত্তব্যতিরেকাদন্তোগ্রিরাহোৌন্িৎপিত- 

মেবাপ্নিরিতি | অভ্রোচ্যতে। নম খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোইমিক- 

পলভ্যতে। আগ্লেয়ত্বাঁৎ পিত্তে দহনপচনাদিঘভিবর্তমানেইগ্লিবছুপচাঁরঃ 
ক্রিয়তেইস্তরগ্িরিতি| ক্ষীণেহ্যগ্নিগুণে তৎসনানদ্রব্যোপযোগাদতির- 
দ্ধে শীতক্রিয়োপযোগাদাগমাচ্চ পশ্যামে। ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদ- 
ন্যোইগ্লিরিতি | তঙচ্চাদৃষ্হেতুকেন বিশেষেণ পকাঁমাঁশয়মধ্যস্থং 
পিং চতুর্বর্বিধমন্নপানৎ পচতি বিরেচয়তি চ রসদৌষমৃত্রপুরীষাণি 

জনস্থমেব চীত্মশক্ত্যা শেষাণাৎ পিতস্থানানাৎ শরীর স্তচাগ্মিকর্ষণানু- 
গ্রহং করোতি ত্মিন্ পিত্তে পাচকোইপ্নিরিতি সংজ্ঞ! | যু ষরুৎ- 

প্লীহ্হোঃ পিত্তৎ তম্মিম্ রঞজকোইগ্রিরিতি সংজ্ঞ! সরসম্য রাশরুদ্ক্তঃ। 

যৎ পিত্তং হুদয়মংস্থিতংৎ তস্মিন সাধকো ইগ্লিরিতি সংজ্ঞ। মোইিভি- 

প্রার্থিতমনোরথসাধনক্হুক্তঃ | যন্থৃষ্্যাং পিত্তৎ তন্মিক্নীলোচিকোই- 
গ্িরিতি সংজ্ঞ। সরপএহণেহধিকৃতঃ| যতু ত্চি পিত্বং তশ্মিন্ ভা" 
জকোহইগ্লিরিতি সংজ্ঞ। সোইভ্য্গপরিষেকাঁবগাহাঁবলেপনাঁদীনণৎ 

ক্রিয়। দ্রব্যাণীং পক্ত! ছায়ানাঞ্চ প্রকাশকঃ | 

ভবতি চাত্র | 

পিং তীক্ষৎ দ্রবং পুতি নীলং গীতং তখৈব চ| 
উষ্ণৎ কটুরসঞ্চেব বিদগ্ধৎ চামে চ ॥ 

শ্লখস্থণনান্যত উর্ধৎ বক্ষ্যামঃ | তত্রামীশয়ঃ পিত্তাঁশয়স্তোঁপরি- 
ফ্রত্ততপ্রত্যনী কতা দূর্ধগীতিত্বাতেজনশ্চক্দ্র ইবাদিত্যস্ত স চতুর্বি্ধুহ্তা- 
হারস্যাধীরঃ| সচ তর্রৌন্রকুণ্ড গৈরাহারঃ প্রক্লিনো ভিন্সসংঘাতঃ 
সুখজরশ্চ ভবতি | 
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মাধূর্্যাৎ পিচ্ছিলত্বচ্ি প্রক্রেদিত্বাতবখৈবচ | 
আমাশয়ে সম্তবতি শ্লেম্মা মধুরশীতলঃ ॥ 

স তত্রস্থ এব স্বশক্ত্য1 শেষাঁণা শ্লেম্মস্থানীনীৎ শরীরস্যচোদক- 

কর্মণণনুগ্রহৎ করোঁতি। উরঃস্থত্মিকসন্ধীরণমাত্মবীর্য্যেণন্নরসসহি- 
তেন হৃদয়াবন্বলনং করোঁতি। জিহ্বাঁমূলকণ্ঠস্থো জিহ্্ব্তরিয়স্য সে 
ম্যত্বীৎ সম্যগ্রাঙ্ঞানে বর্ততে | শিরস্থঃ নেহসন্তর্পণাধিকুতত্বাদিক্বি- 

য়াণামাত্ববীর্য্েণানুগ্রহৎ করোতি | সন্ধিস্থস্ত শ্লেম্মা, সর্বসন্ধিসৎ- 
শ্লেষাৎসর্শসন্ধ্যনুগ্রহৎ করোতি। 

ভবতি চাত্র ॥ 

শ্লেন্ষ! শ্বেতে। গুকঃ ব্িপ্ণঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ। 
মধুরত্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্বিদগ্ধো! লবণঃ স্ৃতঃ 0 

শোণিতন্থ স্থ্নং যক্কৎপ্লীহাঁনেধ তচ্চ প্রা্থভিহিতং তত্রস্থমেব 

শোণিতস্থানানামনুগ্রহং করোতি | 

ভবজি চাত্র | 

' অনুষণশীতৎ মধুরৎ স্সিপ্ধং রক্তঞ্চ বর্ণতঃ | 
শোণিতং গুক বিশ্ব স্যাদ্িদাহশ্চাস্য পিততবৎ ॥ 

এতানি খলু দোবস্থানান্যেযু সঞ্ধীয়ন্তে দোৌষাঁঃ প্রাক্সঞ্চয়- 
হেতুকক্তঃ | তত্র সঞ্চিতানাৎ দোষাণ'ং স্তব্বপূর্ণকোষ্ঠিতা পীতাব- 

ভ।সতা৷ মন্দোম্মত| চাঙ্গানাৎ গৌরবমাঁলস্যং চয়কারণবিদ্বেষশ্টেতি 

লিঙ্গানি ভবস্তি তত্র প্রথমঃ ক্রিরাকীলঃ | 

অতঙর্ধং প্রকোপণানি বক্ষ্যামঃ | তত্র বলবদ্ধিগ্রইশতিব্যায়াম- 

ব্যবায়াধ্যয়ন প্রপতন প্রধাবনপ্রপীড়নাভিধাতলঙ্ঘনপ্রবনতরণ'রাত্রিজ।- 
শীরণভারহরণগজতুরক্গরথপদা তির্ধ্যাকটুকষাঁয়তিক্তরক্ষলঘুশীতবী- 
ধ্যশুফশীকবলুরবরকোদ্দীলককোরদৃষশ্যামাকনী বাঁরমুদগমন্থরাঢুকো 
হরেখুকলায়নিষ্পাবানশনবিষমাশনাধ্যশনবাতমৃত্রপুরী শু ্রচ্ছর্দিক্ষবথু- 
দরগীরবাম্পবেগীবিঘাতাদিভির্রিশেষের্ধাযুঃপ্রকোপমাপদ্যতে | 



অগ্যায় ২১। । স্বত্রস্থানং | ৬৭ 

স শীতাত্রপ্রবাতেষু ঘর্ীত্তে চ বিশেষতঃ | 
প্রত্যুস্যপরাহ্ে তু জীর্পেইন্লেচ প্রকুপ্যতি। 

ক্রোধশোকভয় 'য়াসোপবাদবিদগ্ধমৈথুনোপগননকটক্ললবণতী- 
ক্ষোফচলসুবিদাহিতিলতৈলপিণ্যাককুলখনর্বপ তদীহরিতকশীকগো- 

ধামৎস্যাজাবিকমাঁংসদধিতক্রকুর্চিকী মন্ত্রনৌবীরকম্্রাঁবিকারাক্রফল- 
কটরাক্ক প্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে | 

তছৃষ্জেকষ্ণকাঁলে চ মেঘান্তে চ বিশেষতঃ | 

মধ্যা্ছে চার্দরাত্রে চ জীর্ধ্যত্যন্নে চ কুপ্যতি ॥ 

দিবাম্বপ্রীব্যায়ামীলনমধূরাপ্ললবণশীতক্িপ্ধগুকপিচ্ছিলাভিষ্যন্দি- 

হায়নকযবকনৈযধেৎকটমাঁষমহাঁমাষশৌ1ধুমতিলপিফবিক্ু তিদধিহুপ্ধক- 
শ্রণপাঁয়সেক্ষুবিকা 'রা্থপৌদকমাংসবসীবিসমৃণীলকশেককশৃন্গাটকম- 
ধুরবদরীফলসমশনাঁধ্যশনপ্রভতিভি ঃ শ্লেম্ম। প্রকোপমাপদ্যতে | 

সশীতৈঃ শীতকাঁলে চ বসস্তে চ বিশেষতঃ | 

পুর্ব্বাহ্ছে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি ॥ 
পিত্ত প্রকৌঁপণৈরেব চাঁভীক্ষৎ দ্রবন্সিপ্ধগুকভিশ্চাহরৈদ্দিবান্বপ্র- 

ক্রেধানলাতপশ্রমাভিঘ তাজীর্ণবিকদ্ধীধ্যশনাদিভিরস্যক্ প্রকোপ- 
মাপদযতে | 

যম্মাদ্রক্তৎ বিন। দোষৈন্নকদাচিৎ প্রকুপ্যতি | 

তম্মীভশ্ত যথাদোষং কালৎ বিষ্ভাৎপ্রকোপণে ॥ 

তেধাং প্রকোপাৎ কোক্টতোদসঞ্চরণীজ্িকাপিপাসাপরিদাহান্ন- 

দ্বেবহৃদয়োঁৎক্লেদাশ্চ জায়ন্তে 

তত্র দ্বিতীয়ঃ ক্রিয়াকালঃ | 

অতঙউর্দধৎ প্রসরৎ বক্ষ্যামঃ | তেষামেভিরাতঙ্কবিশেষৈঃ প্রকু- 

পিতানাৎ পর্দ্যবিতকিণোদকপিক্টসমবায় ইবোদ্রিক্তীনাঁং প্রুসরে। 
ভৰতি. তেষাৎ বায়র্থাতিমত্ত্াৎপ্ররণহেতুঃ। সত্যপ্যচৈতন্যে সহি 
রজোভূয়িষ্টে। "রজশ্চ প্রবর্তকৎ জর্ধভীবানাৎ | যথামহানুদকসথ- 



৬৮ স্আ্রুতঃ | অধ)ায় ২১৯। 

য়োইতিরদ্ধঃ সেতৃমবদার্ধ্যাপরেণোঁদকেন ব্যামিশ্রঃ সর্বতঃ প্রধাঁব- 
ত্যেবং দৌঁষাঃ কদাচিদেকশোদ্িশঃ সমস্তাঃ শে (ণিতসহিত| বাঁনেকধা 
প্রসরস্তি | তগ্যথ! | বাতঃ পিত্তং শ্লেহ্মা শোণিতং | বাতিপিত্তে বাত- 

্লেক্মাণেধ পিতৃশ্লেক্ষধণেণ বাতশোণিতে পিতশোঁণিতে শ্লেম্মশোণিতে। 
বাতপিতশোণিতানি বাতশ্লেম্মশোণিতানি পিতশ্লেক্ষশোণিতানি | 

বাতপিত্তকফা! বাতিপি্তকফশোণিতানীত্যেবৎ পঞ্চদশধ! প্রসরস্তি 

কৎন্নেইর্েইবয়বে বাপি যত্রাঙ্জে কুপিতো ভূশং | 
দোষে বিকাঁরং নভসি মেঘবত্তত্র বর্ষতি ॥ 

নাত্যর্থং কুপিতশ্চাপি লীনো! মার্থেযু তিষ্ঠতি | 
নিঃপ্রত্যনীকঃ কালেন হেতুমীসাগ্ঠ কুপ্যতি ॥ 

তত্র বাঁয়োঃ পিততস্থানগতন্য পিত্তবহ প্রতীকাঁরঃ, পিতৃস্য কফ- 

স্থানগীতশ্ত কফবৎ, কফল্ত চ বাতস্থানগতম্য বাতবদেষ ক্রিয়াবিভাগঃ। 

এবং প্রকুপিতানাৎ প্রসরতাঞ্চ বায়োর্বি্মার্ঘণমনীটোপোধ | উষ- 
চোৌষপরিদাহধৃমায়নানি পিত্তস্ত। অরোঁচকাবিপাঁকাঙ্গসী দচ্ছার্দিশ্চেতি 
শ্লেক্মণো লিঙ্গানি ভবস্তি | তত্র তৃতীয়ঃ ক্রিয়কালঃ| 

অতঙউদ্ধৎ স্থাঁনসংশ্রয়ৎ বক্ষ্যাঁমঃ | এবং কুপিতীস্তাৎস্তান্ শরীর- 
প্রদেশানাগত্য তাংস্তান্ ব্যাধীন্ জনয়স্তি | তে যদোদরসন্নিবেশং 

কুর্বস্তি তদা গুল্মবিব্রধ্যুদরাগ্নিসন্ানাহবিস্থচিকাতিসারপ্রভৃতীন্ জন- 
যম্তি। বস্তিণতাঃ প্রমেহীশ্মরী মূত্রাধাতমুত্রদৌষপ্রভৃতীন্ | মেঢ্- 
গীতা নিকদ্ধপ্রকাশোপদংশশৃকদৌঁষপ্রভৃতীন্। গুদশীতা ভঙন্দরার্শঃ- 

প্রভৃতীন্। বৃধণগতা ববদ্ধীঃ | উর্জক্রগতাভুর্দজান্ | তত্বাং- 
সশোৌণিতস্থাঃ ক্ষুদ্ররোগান্ কুষ্ঠানি বিসর্পাৎশ্চ | মেদোগত। 
গরস্থ্যপৃচ্যর্ব-দখ্বীলশীগ্ুলজী প্রভৃতীন্। অস্থিগতা বিব্রধ্যনুশয়ী গ্রভৃ- 
তীন্। পাদখতাঃ ল্লীপদবাতশোনিতবাতকণ্টক প্রভৃতীন্ | সর্ব্বা- 
গতা স্বরসর্ববাঙ্গরোগ প্রভৃতীন্। তেষামেৰ মভিনিবিষ্নাৎ পুর্র্বরূপ- 



অধ্যায় ২২। ] সৃত্রক্ছণনৎ | ৬৯ 

প্রাছুর্ভাব স্তৎওপ্রতিরোশীহ বক্ষ্যামঃ | তত্র পুর্ববরূপশগতেষু চতুর্খঃ 

ক্রিয়াকালঃ 1 

অতউর্ধৎ ব্যাঁধিদর্শনং বক্ষ্যামঃ | শোফার্ক া্থিবিজরবিবিস্প- 
প্রভৃতীনাহ প্রব্যক্তলক্ষণত! স্বরাঁতিসারপ্রভৃতীনাঞ্চ | তত্র পঞ্চমঃ 

ক্রিয়াকালঃ | 

অতউর্দমেতেবামবদীর্শানাং ব্রণভাবমাপন্নানাঁৎ বন্ঠঃ ক্রিয়াকালঃ । 

জ্ব্রাতিসারপ্রতৃতীনাঞ্চ দীর্ঘকালান্ুুবন্ধঃ | অন্রাপ্রতিক্রিয়মাণেইস।- 

ধ্যতামুপিষাস্তি | 

ভবস্তি চাত্র। 

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরৎ স্থানসংশ্রয়ৎ | 

ব্যক্তিৎ ভেদ যে। বেত্তি দোবাঁণাৎ স ভবেতিষক্ ॥ 

সঞ্চয়েইপন্ৃত। দৌষা লভভন্তে নোত্তরা গতীঃ | 

তে তৃত্তরাস্ত গীতিযু ভবস্তি বলতর12 ॥ 

সর্ব্বর্ভাবৈক্ত্িভির্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা! পুঅঃ | 
নংসর্গে কুপিতঃ জ্ুদ্ধং দোষং দোবৌহনুধাবতি | 

সংসর্গে যে! গরীয়ান্ শ্যাুপক্রম্যঃ সন বৈ ভবেহ | 
শেষদৌষাবিরোধেন সক্রিপাতে তখৈৰ চ ॥ 

বণোতি যম্মাজঢ়েপি ব্রণবন্তু ন নশ্তাভি। 
আদেহধারণীতম্মাদ্বণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ 

দ্বাবিংশতিতমোইধ যায়ঃ | 

তথাতে! ব্রণাজাববিজ্ঞাঁনীয় মধ্যায়ং ব্যাখ্যস্তাম;। 

্ব্জাংসসিরান্ীধস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্্াণীত্যফ্কৌ ব্রণবন্ভুনি। অত্র 
সর্কব্রণসন্সিবেশঃ | তত্রাঘ্ভৈকবন্তুসন্নিবেশী ত্বগৃভেদী ব্রপঃ স্থপচরঃ' 



৭3 সুঙচভঃ | [ অধ্যায় ২২। 

শেষাঃ স্বয়মবদীর্ধ্যমীনা ছুকপচারাঃ| তত্রায়তশ্ততুরজে। বততস্থ্িপুত 
টক ইতি ব্রণীক্কৃতিসমাঁসঃ শেষাস্ত বিরুতাঁরুতশে। ছুকপক্রম! ভবস্তি | 

সর্ধএব ব্রণাঃ ক্ষিপ্রং সংরোহস্ত্যাত্ববতাৎ স্মভিবগৃভিশ্চোপক্রান্তাঃ। 

অনাত্মবতাঁমজ্রৈশ্োপক্রান্তাঃ গ্রহ 'যক্তি প্ররদ্ধতাঁদ্দোষাণীৎ | তত্রাতি- 

সংরতোইতিবিরতোইতিকঠিনোইতিমৃদ্কৎসন্নোইবসন্নোইতিশীতোই- 

তুযুষ্ঠঃ ক্ুষ্ণরক্তগীতশুর্লাদীনাঁ বর্ণানামন্যতমবর্ণোভৈরবঃ পুতিপুয়- 

মা২সসিরান্মারুপ্রভতিপু্ণঃ পুতিপুয়াআ্রাবুযন্বাপ্ত্য ৎসঙ্গ্যমনৌজ্ঞদর্শন- 
গন্ধোহত্যর্থং বেদনাবান্ দাঁহপাকরাণকণ্ডশোফপিড়কোপদ্রতে- 

ত্যর্থং ছুউশোণিতাআ্রাবী দীর্ঘকালানুবন্ধীচেতি ছুব্রণলিঙ্গানি। 

তম্ত দোষৌদ্ছ্বায়েণ ষট্ত্বং বিভজ্য যথান্বৎ প্রতীকারে প্রধতেত। 
অতউর্ধং সর্ঘআবান্ বক্ষ্যামঃ1 তত্র ্ফীস্থ চ্ছিন্নান্থ বা কক্ষ 

স্ফোটেষু ভিনেফু বিদীরিতেমু বা সলিলপ্রকীশে। ভবত্যাআবঃ কিঞ্ছি- 
দ্বি্রঃ পীতাঁবভাসশ্চ | মাংসগতঃ সর্পিঃপ্রকাঁশঃ সান্দ্রঃ শ্তঃ 

পিচ্ছিলশ্চ | সিরাগতঃ সগ্শ্ছিন্নাস্ত সিরাস্থ রক্তাতিপ্ররত্তিঃ পক্কা- 
স্থ চ তোয়নাঁড়ীভিরিব তোয়াখমনং পুয়স্তাআবশ্চাত্র তনুর্ব্চ্ছিন্ঃ 
পিচ্ছিলোইবলম্বী শ্যাবোইবশ্ঠায়প্রতিমশ্চ | স্রীয়ুশতঃ মিপ্ধে। ঘনঃ 

সিংহাণকপ্রতিমঃ সরক্তশ্চ। অস্থিগতোইস্থিন্যভিহুতে স্ফ,টিতে 
ভিন্নে দোবাঁবদারিতে বা দৌষভক্ষিতত্বাদস্থি নিঃসারৎ শুক্তিধৌত- 
মিবাঁভাতি | আজআঁবশ্চাত্র মজ্জমিশঃ সকধিরঃ মিপ্ধশ্চ | সন্ধিগতঃ 

পীড্যমানে। ন প্রবর্তিত আকুঞ্চনপপ্রসীরণৌন্নমনবিনমনপ্রধাবনৌৎকটাস- 

নপ্রবাহণৈশ্চ অবতি | আজ্াবশ্চাত্র পিস্ছিলোইবলব্বী সফেনপুয়- 

ব্ধিরোন্মখিতশ্চ | কোষ্ঠণতোইন্থগ্ুত্রপুয়ীষপুয়োদকানি অ্রবতি। 
মর্মগতন্তরগাদিঘবকদ্ধত্বানোচ্যতে | তত্র ত্বগাঁদি ধতানামাআবাঁণ।ং যখা- 

ক্রম্কু পাকব্যশ্যাবাবশ্ঠায়দধিমন্ত্ক্ষীরোদকমাংসধাবনপুলাকোঁদকল- 

নিভত্বানি মাকতাডবন্তি । পিতাদ্োমেদগৌোমুত্র ভম্মশখকষায়ে।- 

দকমাধীকতৈলসন্নিভত্বানি | পিত্তবদ্রক্তীদতিবিঅত্বর্চ | কফান্নব- 



জধ্যায় ২২ স্থত্রস্থানং | ৭১ 

নীতকা'নীনমজ্জপিষতিলনারিকেলোৌদকবরাহবসীসন্গিভত্বানি | সম্ি- 

প।তাত্তিলনারিকেক্ষোদকের্বাককরসকাঞ্জিক প্রসাদীককোদক্রিয়- 

স্ুফলব্ুন্মুদ্যুষসবর্ণত্বানীতি | শ্লোকৌচাত্র ভবতঃ | 
পক্কাশয়াদসাধ্যস্ভু পুলীকোদকসন্িভঃ | 

ক্ষারোদকনিভঃ আবে বর্জ্যো রক্তীশরাঁৎআবন্ ॥ 

আমাশয়াৎকলা য়াস্তোনিভশ্চ ত্রিকসন্ধিজঃ | 
আবানেতান্ পরীক্ষ্যাদে ততঃ কর্মাচরেন্ভিষক ॥ 

অত্উদ্ধং সর্বব্রণবেদন1 বক্ষ্যামঃ ॥ 

তোঁদনভেদনতা ডনন্ছেদনাযমনমন্থুনবিক্ষেপণচুম্চুমীয়ননির্দহ- 
নাবভঞ্জনস্ফোটনবিদারণোঁৎপাঁটনকম্পনবিবিধশুলবিশেষণবিকিরণ- 
পুক্বণস্তস্তনন্প্রাবকুঞ্চনাহ্থুশিকাঃ সম্ভবস্তি। অনিশিতবিবিধবেদনা- 
প্রাহর্ভীবো ব। মুকুমু হর্মত্রাগস্হস্তি বেদনাবিশেষীস্তৎ বাঁতিকমিতি 

বিদ্যাৎ | উষাঁচৌষপরিদাহধুমায়নানি যত্র গাত্রমক্গারাঁবকীর্ঘঘমব 

পচ্যতে যত্র চোক্মীভিবরদ্ধিঃ ক্ষতে ক্ষ রাবসিক্তবচ্চ বেদনাবিশেষাস্তৎ 

পৈত্তিকমিতি বিদ্যাৎ। পিততবন্রত্তসমু্থং জানীয়াৎ। কণু- 
শুকত্বং সুপ্তত্বমুপদেহোম্পবেদনত্বং স্তন্তঃশৈত্যঞ্চ ঘত্র তং শ্লৈত্মি- 
কমিতি বিদ্যা | যত্রসর্বাসাৎ বেদনানাং সমুতপতিস্তং সান্সি- 

পাতিকমিতি বিদ্যা | 

অতউদ্ধং ব্রণবর্ণীন্ বক্ষ্যাঁমঃ| ভম্মকপোতাস্থিবর্ণচ পকষে- 
'কণঃ কৃষ্ণ ইতি মাকতজস্য | নীলঃ পাতে! ছরিতঃ শ্যাবঃ রূষ্ণোরক্তঃ 
কপিল? পিক্গল ইতি রক্তপিত্তসমুগখয়োঃ | শেতঃ মিপ্ধঃ পাণ 
রিতি ল্লেক্মজন্য। সর্ববর্ণেপেতঃ সান্গিপাতিক ইতি। 

ভবতি চাত্র ॥ 

ন কেবলং ব্রণেযুক্তে। বেদনাবর্ণসং গ্রহঃ | 
সর্বশোচকবিকারেয় ব্রণবল্পক্ষয়েভিষক্ ॥ 



৭২ সুশ্র্তঃ | [অধ্যায় ২৩। 

ত্রয়োৰিংশতিতমোধ্যায়2 | 

অথাতঃ কৃত্যাক্কত্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ । 

তত্র বয়স্থানাঁং দৃঢ়ানাঁৎ প্রাণবভাৎ সত্ববতাঞ্চ স্থচিকিৎস্যা ব্রণ! 

একম্মিন্ বা পুক্রষে যত্রৈতদ্গুণচতুষটয়ং তম্য সুখসাধনীয়তমাঃ| 
তত্র বয়স্থানাৎ প্রত্যগ্রধাতুত্বাদীশু ব্রণ! রোহন্তি | দৃঢ়ীনাং স্থিরবহু- 
মাংসত্বাচ্ছস্ত্রমবচার্য্যমাণৎ সিরাম্াযাদিবিশেষান্ন প্রাপ্পোতি। প্রীণ- 

বতাৎ বেদনাভিযাতাহারযন্ত্ণাদিভিরপ্লানিকৎপদ্যতে | সত্নবতাং 

দাঁকণৈরপি ক্রিয়াবিশেষের্ন ব্যথা ভবতি। তনম্মাদেতেষাং স্ুখ- 

সীধনীক্রতমাঁও | তএব বিপরীতগুণ!। বদ্ধরুশাপ্পপ্রাণভীৰয়ু দ্রষটব্যাঃ। 

স্ফিকৃপাস্তুপজননললাটশীপ্রোষ্টপৃষ্ঠকর্লকোযোদ্রজক্রমুখাভ্যন্তব্- 

সংস্থাঃ স্ুখরোপণীয়াব্রণাঃ ॥ অক্ষিদন্তনানাপাজশোত্রনাভিজঠর- 

সেবনীনিতম্বপাশ্থ কুক্ষিবক্ষঃকক্ষাস্তনসন্ধিভাখ€তাঃ সফেনপুক্লরক্তা- 
নিলবাহিনোইস্তঃশল্যাশ্চ ছুশ্চিকিৎস্যাঃ | অধোভাগাশ্চোদ্ধভাগ- 

নির্বাছিণে! রোমান্তোপনখনশ্মজজ্ঘাস্থিসংশ্রিতাশ্চ | ভগন্দরমপি 

চান্তমুখৎ সেবনীকুটকাস্থিসংশ্রিতৎ | 
ভবতি চাত্র | 

কুষ্ঠিনাৎ বিবজুষ্টীনাৎ শোধিণাঁৎ মধুমেছিনাং | 
ব্রণাঃ কচ্ছেণ সিদ্ধ্যন্তি যেষাঁং চাপি ব্রণে ব্রণাঃ ॥ | 

অবপাঁটিকানিকদ্ধপ্রকশসন্নিকদ্ধগুদজঠরগ্রন্থিক্ষতক্রিময়ঃ প্রতি- 

শ্যায়জাঃ কৌগ্ঠজাশ্চ ত্বগ্দোধিণাৎ প্রমেহিনাঁৎ ব। যে পরিক্ষতেষু দৃ- 

শ্যান্তে শর্করীসিকতীমেহবাতকুগুলিকাষ্টীলাদন্তশর্করোপকুশকণ্ঠশালু- 

কনিক্রোষণদূবিতাশ্চ দন্তবেফীবিসর্পাস্থিক্ষতোরঃক্ষতব্রণগ্রন্থিপ্রভ- 
তয়শ্ যাঁপ্যাঁঃ | 

সাধ্য যাঁপ্যত্বমীয়ান্তি যাপ্যাশ্চাসীধ্যতাৎ তথা | 

ঘ্ন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণীমক্রিয়াবতীং ॥ 
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যাঁপনীয়ং বিজানীয়াৎ ক্রির। ধারয়তে তু যং। 

ক্রিয়ায়ান্ক নিরতীয়াঁং সঙ্ এব বিনশ্যতি ॥ 

প্রাপ্তা ক্রিয়! ধারয়তি যাপ্যব্যাধিতমাতুরং | 

প্রপতিষ্যদিধাগারং বিষ্ম্তঃ সাধুযোজিতঃ ॥ 

অতউর্দমসাধ্যান্ বক্ষ্যামঃ | মাংসপিগুবহদ্গাতাঃ প্রসেকিনো- 
ইন্তঃপুঞ্বেদনাবস্তোহশ্বাপাঁনবহদ্ধ।তৌষ্ঠাঃ | কেচিৎ' কঠিন! গৌশ্ক্গ- 
বছুনতমৃদুমাংসপ্ররোহাঃ | অপরে ছুউৰধিরাআাবিণস্তনুপিচ্ছিলাআ- 
বিণো” বা মধ্যোনতাঁঃ | কেচিদবসন্নশুষিরপর্য্যস্তাঃ | সণতুলবছ 

স্ায়ুজালবন্তো হুদর্শা বসামেদোমজ্জমভুপুজআবিণশ্চ দৌষসমুণ্থাঃ | 
পীতাসিতমুত্রপুরীববাতবাহিনশ্চ কো্স্থা ঃক্ষীণমাৎসানাঞ্চ সর্বতোগ 
তরক্চ।গুমুখা মাংসবুদদবন্তঃ সশব্দবাতবাহিনশ্চ শিরঃকণ্ঠস্থাঃ | ক্ষীণ 
মাংসানাঞ্চপুক্নরক্তনির্্বাহিণোইরোঁচক! বিপাঁককাসশ্ীসোপদ্রব- 

যুক্তাঃ | ভিন্নে বা শিরঃকপাঁলে ঘত্র মকুলুঙদর্শনং ত্রিদৌষলিঙ্গ- 
প্রাহুর্ভাবঃ কাঁসশ্বাসৌবা,যন্যেতি। 

ভবন্তি চাত্র। 

বসা মেদোইথ মজ্জানং মন্ডুলুজঞ্ যঃ অবে€ | 

আগঙ্কতু ব্রণঃ সিদ্ধ্যেন্সিদ্ধেদ্দোষসম্ভতবঃ ॥ 

অমর্োপহিতে দেশে শিরাসন্ধ্যস্থিবর্জ্ধিতে | 

বিক্লারো যোহনুপধ্যেতি তদসাধ্যস্য লক্ষণং ॥ 
ক্রমেণোপচয়ৎ প্রাপ্য ধাতুনন্গতঃ শনৈঃ | 
ন শক্যউ্মুলয়িতুৎ বদ্ধো বক্ষ ইবাময়ঃ ॥ 

স স্থিরত্বাম্মহত্বীচ্চ ধাত্বনুক্রমণেন চ| 

নিহাস্ত্যৌষধবীর্য্যাণি মন্ত্রান্ হুউ গ্রহে! যথা! ॥ 

অতে। «যা বিপরীতঃ স্যাঁৎ ্ুখনাধ্যঃ স উচ্যতে | 
অবদ্ধমূলঃ ক্ষুপকে! যন্ধছ্রৎপাটনে সুখ ঃ ॥ 

ণ 
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ত্রিভির্দোষৈরনাক্রীস্তঃ শ্যাবৌষ্টঃ পিড়কী সমঃ| 

অবেদনো নিরাআবো ব্রণঃ শুদ্ধ ইহোচ্যতে ॥ 

কপোতবর্ণপ্রতিম! যস্যাস্তাঃ ক্লেদবর্জিতাঃ | 

স্থিরাশ্চিপিটকাঁবন্তে। রোহতীতি তমাদিশেৎ ॥ 

রূঢ়বস্তবধীনমগগ্রন্থিমশুনমকজং ব্রণং | 

ত্বকৃসবর্ণৎ সমতলং জম্যগ্রঢৎ বিনির্দিশেৎ ॥ 

দোঁষ প্রকোপাদ্যায়ামাদভিঘ।তাঁদজীর্ণতঃ| 

র্যা ক্রোধান্তয়াদ্বাপি ব্রণো রূট্োহপি দীর্য্যতে ॥ 

চতুর্বিংশতিতমোব্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো ব্যাধিসমুদ্দেশীয় মধ্যায়ং ব্াাখ্যাস্যামঃ | 

দরিবিধ! ব্যাঁধয়ঃ শস্ত্রসাধ্যাঃ ম্রেছাদিক্রিয়াসাধ্যাশ্চ | তত্র শস্- 

সাধ্যেযু ম্েহাদিক্রিয়। ন প্রতিবিধ্যতে | স্সেহাদিক্রিয়াসার্যেধু শক্- 

কর্ম নক্রিয়তে | অস্মিন পুনঃ শাস্ত্রে সর্বতন্ত্রসামীন্যাৎ সর্বেষাঁ 

ব্যাধীনাৎ যথাস্ুলমবরোধঃ ক্রিয়তে | প্রাণভিছিতং তদ্দইখসং- 
যোৌগৌ! ব্যাধিরিতি তচ্চ ছুঃখৎ ত্রিবিধমাধ্যাত্বিকমীধিভৌতিকমাৰি- 
দৈবিকমিতি 1 তততুসপুবিধে ব্যাধাবুপনিপততি | তে পুঅঃ সপ্তবি- 

ধাব্যাধয়ত| তদ্যথাদিবলপ্ররত্ত। জন্মবলপ্রবৃত। দৌষবলপ্ররভ্তাঃ সং- 

ঘাতবলপ্ররত্তীঃ কালবলপ্রবৰর্তাঃ 'দৈবব্লপ্রবত্তাঃস্বভাঁববল প্ররত্ত। 

ইতি | তত্রাদিবলপ্রবৃতত। যে শুক্রশোণিতদোষা্বয়াঃ কুষ্ঠার্শঃপ্র- 
তয়ঃ) তেইপি দ্বিবিধা মাতৃজীঃ পিতৃজাশ্চ ॥ জন্মবলপ্ররত্া যে 

মাতুঁধপচরাৎ পঙ্থুজাত্যন্ধবধিরমুকমিন্সিণবামনপ্রভৃতয়ো জায়ন্তে 

তেইপি দিবিধা রসরুতা .দৌহ্বদাপচারকুতাশ্চ |. দৌষবলপররত্বা! 
যআতঙ্গসমুত্পন্ন! মিখ্যাহীরাচীরভবাশ্চ তেইপি দ্বিবিধা। আমাশয়স- 
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মুণ্খাঃ পক্কাশয়সমুণখাশ্চ পুনশ্চ ছিবিধাঃ শরীরা! মানসাঁশ্চ ত এত 
আধ্যাত্তবিকাঁঃ | সত্ঘাহ্র্বলস্য বলবছিগ্রহ্াত্েইপি দ্বিবিধাঃতবল- 

প্ররত্ত। য আশীম্তবে। শস্্রূত! ব্যালাদিরুতাঁশচ | এত আধিভোৌ- 
তিকাঃ| কাঁলবলপ্রবত! ষে শীতোঞ্চবাতবর্ষাপ্রভৃতিনিমিতাস্তেইপি 
দ্বিবিধা ব্যাপনর্তুকুতা! অব্যাপনর্তৃরুতাশ্চ | দৈববলপ্রব্ত্। যে দেব- 
প্রোছাঁদভিশগুক1 অধ্ব্বকত। উপসর্থরুতাশ্চ তেইপি ছিবিধ। বিহ্যু- 

দশলিকতাঃ পিশাচাদিরুতাশ্চ পুঅশ্চ দ্বিবিধাঃ সংসর্গজ! আকন্মি- 
কাশ্চঞ শ্বভাঁববলপ্রব্বত্তাঃ ক্ষুৎপিপীসাজরা মৃত্যুনিদ্রা প্রভৃতয়ন্তে২পি 

দ্বিবিধাঃ কাঁলকরুতা অকালককতাশ্চ তত্র পরিরক্ষণকতাঃ কালকুতা 

পরিরক্ষণরুতা অকাঁলরুতা এত আধিদৈবিকীঃ | তত্র সর্বর্বব্য- 

ধ্যবরোধঃ | 

 সর্কেষাঞ্চ ব্যাধীনাৎ বাতপিতশ্লেম্মাণ এব মূলং তলিঙ্গত্বাদৃদৃষট- 
ফলত্বাদাগমাচ্চ যথাহি কৃৎস্ং বিকারজাতৎ বিশ্বরপেণাবস্থিতং 

সত্বরজন্তমাংসি ন ব্যতিরিচ্যন্তে | এবমেব কৎস্বৎ বিকারজাতৎ বিশ্ব 

রূপেণীবস্থিতমব্যতিরিচ্য বাতপিতঙ্লেক্মাণো বর্তস্তে। দোষধাতু- 
মলসংসর্গাদায়তনবিশেষান্নিমিত্ততশ্চৈষাঁং বিকপ্প। ভবস্তি/ দৌষ- 

দুষিতে্বত্যর্থং ধাতুবু সংজ্ঞা ক্রিয়তে রসজোইয়ং শোণিতজোহয়ৎ 
মাংসজোইয়ং মেদোজোইয়মস্থিজোইয়ং মজ্জজো হয়ং শুক্রজোহয়ং 

ব্যাধিরিতি | তত্রান্নাশ্রদ্ধারো চকাঁবিপাকাঙ্গমর্দন্বরহলাসতৃপ্তিগৌরব- 

হুৎপাঁঠুরোণমার্গোপরোধকার্যবৈরস্যাজসাদীকালবলিপলিতদর্শন- 
প্রভৃতয়ে! রসদৌোৌষজ। বিকারাঁঃ | কুষ্ঠবিসর্পপিভ়কামশকনীলিকা- 
তিলকাল কন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুগ্ুপ্লী হবিদ্রধিগুল্সবাতশোণিতার্শোহবু'দা- 

দমর্দা্থগ্দররক্তপিত্ত প্রভৃতয়ো রক্তদোষজ। গুদমুখম্ট্পাকাশ্চ | অধি- 
আংসার্ব,দশর্শোহধিজিহ্বোপজিক্বোপকুশগলশুণ্িকাঁলজীমাথস্রসং- 

বাতৌন্ঠপ্রকোপগলগগ্গগুমালা প্রভৃতয়ে মাংসদোষজাঃ | গ্রন্থি- 
রন্ধশলগণ্ডাবু জানাযার রোরিরাসারাড ররর 
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তয়ে। মেদৌদৌষজাঃ | অধ্যস্থ্যধিদ্তাস্থিতোদশৃুলকুনখ প্রভৃতয়ো- 

ইস্ছিদোবজাঃ | তমৌদর্শনযুচ্ছণীভ্রমপর্র্ধশৌরবস্তুলমুলৌকজঙ্ঘানে- 
ত্রাভিস্যন্দ প্রভৃতয়ে! মজ্জদোষজাঃ | ক্রৈব্যা প্রহ্ষশুক্রীশ্মরীশুক্রমেহ- 
শুক্রদোধাঁদয়শ্চ তদ্দৌবজাঃ | তগ্দৌষাঁঃ সঙ্গোহতি প্ররততির্রবা মলায়- 

তনদোষাঁঃ | ইন্ড্রিয়াণীম প্রবত্তিরযথা প্রব্তির্ষেক্দ্িয়ায়তনদোষাঃ | 

ইত্যেবং সমাসউত্তে। বিস্তরনিমিত্তীনি চৈষাঁং প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ | 

ভবতি চাত্র। : 

কুপিতানাঁং হি দোষাণাঁং শরীরে পরিধাঁবতাং | 

যত্র সঙ্গঃ স্ববৈগুণ্যাছ্যাধিজ্তত্রোপজায়তে ॥ 

ভূয়োহত্র জিজ্ঞাম্ৎ কিৎ বাতাদীনাৎ জ্বরাদীনাঞ্চ নিত্যঃ সং- 

শ্লেষঃ পরিচ্ছেদে। বেতি | যদি নিত্য সংশ্লেষঃ স্যাত্তহি নিত্যাতুশঃ 

সর্বএব প্রাণিনঃ স্ত্যঃ | অথাপ্যন্যথ! বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঁং চান্যত্র 

বর্তমানানামন্যত্র লিঙ্গৎ নভবতীতিক্কত্বা! যছুচ্যতে বাতাদয়োজরা- 

দীনাং মূলানীতি তন্ন | অত্রোচ্যতে | দোষান্ প্রত্যাখ্যায় জ্রাদয়ে। 
ন ভবস্তি| অথ চন নিত্যঃ সম্বন্ধো যথাছি বিহ্যদ্বীতাশনিবর্ষাণ্যা- 

কাশংপ্রত্যাখ্যায় ন ভবন্তি। সত্যপ্যাকাশে কদীচিন্ন ভবস্তি। অথ 

চ নিমিত্ততস্ততএবোৎপত্তিরিতি তরঙ্ুবুদ্বুদাদয়শ্চোদকবিশেষা এব। 

বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঞ্চ নাপ্যেবং সংশ্লেষে। ন পরিচ্ছেদঃ শাশ্ব- 

তিকঃ| অথ চ নিমিত্ত এবোৎপত্তিরিতি | 

ভবতি চাত্র। 

বিকারপরিমাণঞ্চ সঙ্থ্য চৈষাঁং পৃথক্ পৃথক| 

বিস্তরেণোতরে তত্ত্বে সর্াবাধাশ্চ বক্ষ্যতে ॥ 
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পঞ্চবিংশতিতমোব্ধাঁয়ঃ | 

অথাতোঁহষ্টবিধশস্ত্রকন্মণ্যমধ্যায়ং ব্যাখ্যস্যামই | 
ছেদ্য। ভখন্দরা! গ্রন্থিঃক্লৈত্মিকস্ভিলকালকঃ| 
ব্রণবত্ম্বর্ধদান্যর্শশ্র্মকীলোহস্থিমাংসগং ॥ 
শল্যৎ জতুমণির্মীংসসংঘাঁতো! গলশুগ্ডিকা। 

আাযুমীংসসিরাকোথো বলীকং শতপোনকঃ ॥ 

অঞ্রষশ্চোপদংশাশ্চ মাংসকন্দ্যধিমাংসকঃ | 

ভেদ্য! বি9উধয়োইন্যত্র সর্ধজাদৃগ্রন্থুয়স্্রয়ত ॥ 

আদিতে। যে বিসর্পাশ্চ ব্দ্ধয়; সবিদাশরিকাঁঃ | 

প্রমেহপিড়কাঁশোফস্তনরোগাবমন্থৃকাঁঃ | 

কুম্তীকাঁনুশরীনাভ্যো বন্দৌ পুক্করিকালজী | 
প্রায়শঃ কষুদ্ররোগাশ্চ পুপ্পুটে তালুদত্তজে? ॥ 
তুঙ্ডিকেরী খিলাযুশ্চ পুর্র্বৎং যে চ প্রপাকিণঃ | 
বস্তিস্তথাশ্মরীহেতোর্মে্দোজ। যে চ কেচন | 

লেখ্যাশচতঙ্ো রোহিণ্যঃ কিলাসমুপজিহ্বিক| | 

' মেদোঁজো দন্তবৈদর্ভো গ্রস্থিবত্ম ধিজিহ্বিকা ॥ 
অর্শীংসি মগ্ডলং মাংসকন্দী মাঁংসোন্নতিস্তথ| | 
বেধ্যাঃ সিরা বহাবিধা মুত্ররদ্ধির্দকোদরৎ ॥ 

এষ্য। নাড্যঃ সশল্যাশ্চ ব্রণ উন্মার্ধিণশ্চ যে | 
আহ্ার্্যাঃশর্করান্তিত্ দ্তকর্ণমলীশ্মরী ॥ 
শ্ল্যানি মুঢ়খর্ভীশ্চ বঙ্চশ্চ নিচিতং গুদে | 

আঁব্য| বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ তবেষুঃ সর্বজাদৃতে ॥ 

কুষ্ঠানি বায়ু সকজঃ শৌফো! যশ্চৈকদে শজঃ | 
পাল্যাময়াঃ ললীপদানি বিষ জুষঞ্চ শোৌঁণিতং ॥ 

অর্ধ,দাঁনি বিসর্পাশ্চ গ্রন্থয়শ্চাদিতভু য়ে | 
রয়জ্্য়শ্চোপদংশাঃ স্তনরোগী। বিদারিক। ॥ 
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শৌধিরে। গলশীলুকং কণ্টকাঃ কণিদস্তকঃ | 
দন্তবেষঃ সোপকুশঃ শীতাদো দত্তপুপ্পুটঃ ॥ 
পিত্তাস্থককফজাম্টোষ্টাঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ ভূয়শঃ | 
সীব্য। মেদঃসমুণ্খাশ্চ ভিন্নীঃ স্থলিখিতা গদাঃ ॥ 

সষ্ঠোব্রণাঁশ্চ যে চৈব চলসন্ধিব্যপীশ্রয়াঃ | 
ন ক্ষারাগ্রিবিষৈর্জুফ। ন ব! মাকতবাহিনঃ ॥ 

নাম্তলে ণছিতশল্যাশ্চ তেষু সম্যধিশৌধনং ॥ 

পীংশুরোঁমনখাঁদীনি চলমস্ছি ভবেচছ যু । 

শহৃতানি যতোহমূনি পাচয়েকু ভশং ব্রণং ॥ 

কজশ্চ বিবিধাঃ কুর্্স্তম্মাদেতান্ বিশোৌধয়েহ । 
ততো ব্রণৎ সমুন্নম্য স্থাপয়িত্ব যথা স্থিতং এ 

সীব্যেৎ স্থক্ষনোণ স্থাত্রেণ বল্কেনাশ্মন্তকস্য বা। 
সণজক্ষৌমস্থত্রীভ্যাৎ নবী বালেন বা পুঃ | 

ুর্র্বাগুড়চীতানৈর্বা সীব্যেছেন্টিতকং শনৈঃ ॥ 

সীব্যেদ্ধোফণিকাৎ বাপি সীব্যেদ্ব! তুন্নসেবনীহ | 
খজুগ্রন্থিমথে। বাপি যথাযোগমথাঁপি বা ॥ 

দেশেহপ্পমাঁংসে সন্ধৌ চ স্থটী রৃতাঙ্কুলদ্বয়ং | 

আয়ত। ত্র্যস্থুল! ত্র্যঅ্! মাংসলে বাপি পূজিত! ॥ 

ধনুর্ববক্র! ছিতা মর্শফলকোশোদরোঁপরি | 

ইত্যেভাস্ত্রিবিধাঃ স্ুচীস্তীক্ষাগ্রাঃ স্ুসমাহ্থিতাঃ | 

কারয়েম্মালতীপুষ্পরন্তাগ্রপরিমগুলাঁঃ ॥ 

নাতিদূরে নিরুষ্টে বা স্থচীৎ কর্মণি পাতয়ে | 

দূরাদ্রুজে! ব্রপণৌষ্ঠিস্য সন্িক্লফ্টেইবলুর্চনং | 
অথ ক্ষৌমপিচুস্ছননৎ সুস্থ্যতং প্রতিসারয়েৎ | 
প্রিষঙথজীনযক্ট্যাহ্বরোগ্রচর্ণৈঃ সমন্ততঃ ॥ 
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সম্গুকীফলচুরণৈরর্বা ক্ষৌমধ্যামেন বা পুঅঃ| 
ততো ব্রণং যথাযোগং বদ্ধাচারিকমাদিশেৎ ॥ 

এতদস্টবিধৎ কর্ম সমাসেন প্রকীন্তিতং | 

চিকিৎসিতেষু কাৎক্সেন বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে | 

হীনাতিরিক্তৎ তির্য্যক চ শীত্রচ্ছেদনমাত্বনঃ | 
এতাঁশ্চতজ্রোইষ্টবিধে কর্মণি ব্যাপদঃ স্থৃতাঃ ॥ 

অজ্ঞানলোভাহিতবাক্যযোগভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চভাঁবৈঃ | 
বদ! প্রযুদ্তীত ভিষক্ কুশস্্রৎ তদ! সশেষাঁন্ কুকতে বিকারান্ ॥ 
তং ক্ষাঁর শক্সাপগ্িভিরৌষধৈশ্চ ভূয়োইভিযুঞ্জীনময়ুক্তিয়ুক্তং | 

জিজীবিষুদ্দরত এব বৈদ্যৎ বিবর্জয়েছ্গ্রবিষামিতুল্যং ॥ 
উদেব যুক্তম্তৃতিমর্্সন্বীন্হিৎস্যাঁৎসিরান্নীয়ুমথীস্থি চৈব। 

র্ঘপ্রয়ুক্তং পুরুষং ক্ষণেন প্রাঁপৈর্িযুঞ্্যাদখবা কথছিওৎ । 
ভ্রষঃ প্রলাপঃ পতনং প্রমোঁছে! বিচেষনং সংলপনোষ্ঞতা চ। 
অস্তাঙ্গতা মুচ্ছ নমূর্ধবাতস্তীত্র। কজৌবাতব্কতাশ্চ তাস্তাঃ॥ 

মাসোদকাঁভং কধিরঞ্চ গচ্ছেৎ অর্েক্ত্িয়ার্থেপরমস্তখৈন | 

দশার্ধসত্ধ্যেঘপি হি ক্ষতেধু সাঁমান্যতো মর্স্থ লিঙ্গমুক্তৎ | 
স্ুরন্দ্রশোপ প্রতিমৎ প্রভৃতং রক্তৎ অবেছৈ ক্ষততশ্চ বাস়ুঃ | 
করোতি রোথান্ বিবিধাঁন্ ষখোক্তান্ ছিন্নীস্থ ভিন্নাস্বথ বা সিরান্থ ॥ 

কৌজ্যং শরীরাবয়বাঙ্গসাঁদঃ ক্রিয়াম্বশক্তিস্তমূলা কজশ্চ | 
চিরাদ্ণে! রোৌহতি যন্য চাপি তৎ স্াসুবিদ্ধং মন্ুজং ব্যবস্যেৎ ॥ 

শোফা্তিরদ্বিস্তমূলা কজশ্চ বলক্ষয়ঃ পর্বরস্ত ভেদ-শোফো। 
ক্ষতেষু সন্ধিঘচলীচলেু স্যাঁৎ সন্ধিকর্মোপরতিশ্চ লিঙ্গং ॥ 

ঘোরা কজে! যস্য নিশাদিনেযু, সর্বাম্ববস্থাস্থ ন শীস্তিরস্তি | 

তৃষ্ণাঙ্গসাদেখ শ্বখুশ্চ কক্ চ তমস্থিবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ। 
যখাম্মমেতানি বিভাবয়েষুলিক্গানি মর্মস্বভিতাঁড়িতেষু। 
স্পশনি জান্নাতি বিপাঁওুবর্ণে! যে! মাঁসমর্শণ্যভিতাড়িতঃ স্যাৎ ॥ 
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আত্মানমেবাখ জঘন্যকাঁরী শস্মেণ যো ছত্তি হি কর্ম কুর্ন্বন্। 

তমাত্ববানাত্বহনৎ কুবৈদ্যং বিবর্জয়েদী যুরভীপ্লমানঃ ॥ 
তির্য্কৃপ্রণিছিতে শস্ত্ে দৌধাঃ পুর্ববমুদাহুতাঃ। 
তম্মাৎ পরিহরন্ দোষান্ কুর্ধ্যাচ্ছস্ত্রনিপাতনং ॥. 

মাঁতরং পিতরং পুক্ত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ| 
অখৈতানভিশক্ষেত বৈদ্যে বিশ্বীসমেতি চ ॥ 
বিস্যজত্যাত্বনাত্রীনং ন চৈনং পরিশস্কতে | 

তম্মাৎপুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্ ॥ 

কর্মণ! কশ্চিদেকেন দ্বাভ্যাৎ কশ্চি্রিভিস্তথ! | 

বিকারঃ সাধ্যতে কশ্ষিচ্চতুর্ভিরপি কর্মভিঃ ॥ 

ধর্মার্থেও কীন্তিপ্রত্যর্থং সতাং গ্রহুণমুত্তমং | 

প্রাপ্ন-য়াৎ ম্বগ্থবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্মণী'॥ 

ষড় বিংশতিতমৌোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ প্রনষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামঃ। 

শল শ্বল আশুগমনে ধাতুস্তস্য শল্যমিতি রূপং | তদৃত্বিবিধং 
শীরীরমাশন্তকর্চ | সর্ববশরীরাবাধকরং শল্যৎ তদিছোপদিশ্যত 
ইত্যতঃ শল্যশীস্ত্রং। তত্র শীরীরৎ রোমনখাঁদি ধাতবৌইন্লমল। দৌবাশ্চ 
ছাঃ | আখীম্্পি শারীরশল্যব্যতিরেকেণ যাবস্তোভাঁব! হুঃখমুৎ- 
পাদয়স্তি|। অধিকারো ছি লোহবেণুরক্ষতৃণশৃস্াস্থিময়েযু তত্রাপি 
বিশেষতো। লোহময়েঘেব বিশসনার্ঘোপপন্নত্বাল্লোহস্ লোহানামপি 
হর্র্বারত্বাদণুমুখত্বাদ্দুরপ্রয়োজনকরত্বাচ্চ শরএবাঁধিকূতঃ অ দ্বিবিধঃ- 

ক্র শ্লক্ষশ্চ প্রায়েণ বিবিধবৃক্ষপত্রপুষ্পফলতুল্যা্কতয়ো ব্যাখ্য/ডা 
ব্যালমৃপক্ষিবক্তুসদৃশাশ্চ | সর্বশল্যানীন্ত মহতামণুননাং বা পঞ্চ- 
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বিধো গতিবিশেষ উর্ধমধোহ্র্বাচীনভ্তিধ্যগৃজুরিতি | তানি যদ! 
বেগক্ষয়াৎ প্রতিঘাঁআদ্। ত্বগাঁদিষু ব্রণবন্তুঘবতিষ্ঠন্তে ধমনীআোতোই- 

স্ছিতদ্বিবরপেশী প্রভৃতিষু বা শরীরপ্রদেশেষু তত্র শল্যলক্ষণমুচ্যমানমু 
পধারয় | ততুদ্িবিধং সামান্য বৈশেষিকঞ্চ | শ্যাঁবং পিড়ক।- 
বস্তৎ শৌফবেদনাবস্তৎ মুহুমুহুঃ শোৌণিতাঁআীবিণৎ বুদ্ধুদবছুম্নতৎ মৃছ্র- 

মাংসঞ্চ ব্রণৎ জানীযাৎ সশল্যোইয়মিতি সাঁমান্যলক্ষণমেতহ্ক্তৎ | 

বৈশ্েষিকন্ত ত্বগ্গীতে বিবর্ণ? শোৌঁফো! ভবত্যাঁয়তত কঠিনশ্চ | মাৎস- 

গতে-্শাফাঁভিরদ্ধিঃ শল্যমার্ধানুপসংরোহঃ পীড়ন[সহিক্ণত। চোষ- 

পাকে চ। পেশ্যন্তরস্থেপ্যতদেব চোঁষশোফবর্জৎ | সিরাখতে 
সিরাধানং সিরাশুলৎ সিবাশোফশ্চ | আাযুশীতে আ্াধুজীলোৎক্ফে- 

প্্ণং সংরম্তশ্চে্চগ্রা কক চ। আীতোগতে আতমসাং শ্বকর্মগুণ- 

হাঁনিঃ| ধমনীস্থে সফেনৎ রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দে। নির্থীস্ছত্যন্দ মর্দঃ 

পিপাসা হলীসশ্চ | অস্ছিশিতে বিবিধবেদনাপ্রাহর্ভীবঃ শোৌফশ্চ। 

অুস্থিবিবরণতেইস্থিপূর্ণতাস্থিতোদঃ সংহর্ষে! বলবাঁংশ্চ | সন্ধিণতে 
বস্থিবক্ষেফৌপরমশ্চ | কোষ্ণতে আটোপানাহো' মৃত্রপুরীষাহার- 
দর্শনঞ্চ ব্রণমুখাৎ | মর্শগতে মর্ববিদ্ধবচ্চেষউটতে | স্থন্ষমতিযুশল্যে- 

ঘেতান্যেব লক্ষণী ন্য্পফীনি ভবস্তি। মহান্তি স্বপ্পানি বা শুদ্ধদেহী- 

নামন্ুলোমসম্গিবিষীনি রোহন্তি বিশেষতঃ কণ্ঠআোতঃসিরাত্বকৃপে- 
শ্যস্ফিবিবরেষু দৌঁষপ্রকোপব্যায়ামাভিঘাতেভ্যঃ প্রচলিতানিপুন- 
বর্বাধন্তে | 

তত্র ত্বকৃপ্রনষ্টে সিপ্ধস্থিনায়াৎ মৃন্মীষবগৌধুমগোময়মৃদিতায়ীং 
ত্বচি যত্র সংরস্ভে! বেদনা বা! ভবতি তত্র শল্য জানীয়াৎ | স্তযান- 

্তমৃচ্চন্দনকরৈর্্ধা প্রদিপ্ধীয়াং শল্যোত্যণাশু বিসরতি ম্ৃতমুপশুষ্যতি 
ধ! লেপো যত্র তত্র শল্যৎ বিজীনীয়াৎ | মীৎসপ্রনষ্টে শ্রেহন্তল্যদাঁ- 

দিভিঃক্রিয়াবিশেষৈরবিক দ্বৈরাতুরমুপপাদয়ে। কর্শিতস্য তু শিখি- 

লীভূতমনববদ্ধং ক্ষৃভ্যমাঁণৎ যত্র সংরস্তো বেদ্না বা ভবতি তত্র চ 
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শল্যৎ বিজীনীয়াৎ | কোন্টাস্থিসন্ধিপেশীবিবরেদ্ববস্থিতমেবৎ পারী- 

ক্ষেত। সিরাঁধমনীজআোতঃস্বায়প্রন্টে খণ্ডচক্রসংযুক্তে যানে ব্যাধি- 

তনারোপ্যাশু বিষমেইধনি যায়াদ্যত্র সংরন্তে। বেদন। বা! ভবতি তত্র 

শল্যং জানীয়াৎ | অস্থিপ্রনস্টে স্নেহান্ফোদৌপপক্নান্যন্থীনি বন্ধনপী- 
ডনাভ্যাৎ ভূশমুপচরেদ্যত্র সংরাস্তো। বেদন! ব| ভবতি তত্র শল্যৎ জীনী- 
য়াৎ| সন্ধিপ্রন্টে স্নেহন্বেদোপপন্ান্সন্ধীন্ প্রসারণীকুঞ্চনবন্ধনপী ঢ- 

নৈড় শমুপচরেদ্যত্র সংরান্তে বেদন1 বা ভবতি তত্র শল্যমিতি জানীয়াৎ। 

মর্্বপ্রনফে ত্রনন্যভাবাশ্র্মণামুক্তৎ পরীক্ষণৎ ভবতি | সাঁমীন্যলক্ষ- 

ণমপিচ হস্তিস্কন্ধাশ্বপৃষ্ঠপর্বতদ্রমারোহণধনুর্ব্যায়ামদ্রতযাননিযুদ্ধ!- 
ধণমনলঙ্ঘনপ্রতরণপ্রবনব্যায়ামৈর্ড ভ্তোদগীরকাসক্ষবর্ুষ্ঠীবনহসনপ্রা- 
ণায়ামৈর্বাতমৃত্রপুরীষশুক্রোৎসর্শৈর্ববা যত্র সংরক্কো বেদনা বা ভবৃতি 
তত্র শল্যং জানীয়াৎ | 

ভবন্তি চত্র | 

যম্মিংভ্তোদাদয়ে। দেশে স্ুপ্তত। গুকতাপি চ। 

ঘট্টয়তে বন্াশে! যত্র জয়তে ত্তুদ্যতে পি চ ॥ 
আতুরশ্চাঁপি যং দেশমভীক্ষৎ পরিরক্ষতি | 

সংবাহ্যমীনে বহুশম্তত্র শল্যৎ বিনির্দিশেহ ॥ 
অস্পবাধমশুনঞ্চ নিকজং নিকপদ্রবংৎ | 

প্রসন্নৎ মৃছুপর্্যন্তৎ নিরাঁঘট্রমনুন্নতৎ ॥ 
এষণ্যা সর্র্বতো দৃষ্ট1 বথামার্থং চিকিৎসকঃ। 
প্রসারাকুঞ্চনান,নং নিঃশল্যমিতি নির্দিশেৎ । 
অস্থ্যাস্বকৎ ভজ্যতে তু শল্যমন্তশ্চ শীর্য্যতে | 
প্রায়োনিভু জ্যতে শাঙ্গ মায়সঞ্চেতি নিশ্চয়ঃ ॥ 

বাক্ষ যবৈণবতার্ণানি নিন্ধয়ন্তে তু নো যদি। 
 পচস্তি রক্তৎ ম'ৎসঞ্চ ক্ষিপ্রমেতানি দেহিনাৎ ॥ 
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কানকৎ রাঁজতং তীআঅৎ রৈতিকৎ ত্রপু সীসকং | 
চিরস্থানাদ্বিলশয়ন্তে পিত্ততেজঃপ্রতাপনাঁৎ ॥ 

স্বভাঁবশীতা মৃদবে৷ যে চান্যেইপীদৃশ। মতাঁঃ | 
দ্রবীভূতীঃ শরীরেইস্মিন্নেকত্বং যান্তি ধাতুভিঃ ॥ 
বিষাণদন্তকেশাস্থিবেণুদারূপলানি তু। 

শল্যানি ন বিশীর্য্যন্তে শরীরে মৃন্ময়ানি চ ॥ 

দ্বিবিধং পঞ্চগীতিকং ত্বগাদিব্রণবস্তুযু। 

যে! বেত্তাধিষ্ঠিতং শল্যং স রাজ্ঞঃ কর্তৃমর্হতি ॥ 

* অগুবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ | 

তথা শল্যাপনধনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যা সামঃ। 

_ শল্য দ্বিবিধমববদ্ধমনববদ্ধর্। | তত্র সমাসেনাঁববদ্ধশলেঘাদ্ধর- 

শির্থং পঞ্চদশহেতুন্ বক্ষ্যামঃ | তদ্যথা। স্বভীবঃ পীচনং ভেদনং 

দারণং পীড়নং প্রমার্জনং নিধু ভাঁপনৎ বমনং বিরেচনং প্রক্ষালনং 

প্রতিমর্যঃ প্রবাহুণমাচুষণময়স্থান্তে'হর্ষশ্চেতি | তত্রাসক্ষবথ্দণার- 

কাসমূত্রপুরীষাঁনিলৈঃ স্বভাঁববলপ্ররত্তৈনয়নাদিভ্যঃ পততি | সাঁব- 
গা়ং শল্যমভিদহ্যমানং পাঁচয়িত্বা প্রকোপাত্তস্য পুয়শৌণিতবেগী- 

€দগীরবাৰ্। পৃততি | পক্কমভিদ্যমানৎ ভেদয়েদ্দারয়েদ্বা ভিন্নমনির- 
স্যমানং পীড়নীয়েঃ পীড়য়েৎ পাণিভির্বা | অথুন্যক্ষশল্যানি পরিষে- 
চনাধু মাঁপনৈর্বলবস্ত্রপাণিভিঃ প্রমার্জয়েৎ | আহাঁরশেষল্লেকহীনীধু 
শল্যানি শ্বসনোহকাসনপ্রধমনৈর্নির্ধমেৎ | অন্নশল্যানি বমনাঙ্গুলি- 
উতিমর্ষপ্রভতিভিবিরেচনৈঃ পক্কীশয়গতানি। ব্রণদৌধষাশয়গতীনি 
প্রক্ষালনৈঃ। বাতমূত্রপুরীষণর্ভসঙ্গেযু প্রবাহুণমুক্তং | মাকতো- 
[দকনবিষকধিরহু্স্তন্যেস্বাচুষণমাস্যেন বিষাঁপৈর্্প | অনুলোমমন- 
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ববদ্ধমকর্ণমনপ্পব্রণমুখণয়ক্কান্তেন | হৃদ্যবস্থিতমনেককারণৌোৎপন্নং 
শোৌঁকশল্যৎ হর্ষেণেতি। সর্বশল্যানীন্ড মহত |মণুনীৎ বা! দ্বাবেবাছ- 

রণহেতু ভবতঃ প্রতিলোমোইন্বুলোমশ্চ তত্র প্রতিলোমমবাচীনমীন- 
য়েদনুলোমং পরাচীনং | উত্তুগ্িতং ছিত্বা! নির্ধাতয়েচ্ছেদনীয়মুখং | 
ছেদনীয়মুখান্যপি কুক্ষিবক্ষঃকক্ষাবঙক্ষণপশ্ড কান্তরপতিতানি চ 
হস্তশব্যৎ যথা মার্থং হস্তেনৈবাপঞ্ ত্ুৎ প্রফতেত। 

অনুত্ুষণ্ডিতশল্যানি ছেদনীয়মুখানি চ| 
অনির্ধাত্যানি জা নীয়াদ্য়ভূষশ্ছেদীনুবন্ধতঃ ॥ 

হস্তেনীপহ তমশক্যং বিমৃষ্য শস্ক্বেণ ব! যন্ত্রেণপহরেৎ। 

ভবতি চাত্র। 

শীতলেন জলেনৈনৎ মুচ্ছ স্তমবসেচয়েছ ; 
সংরক্ষেদস্য মন্ীণি মুকুরাশ্বীসয়েচ্চ তৎ ॥ 

ততঃ শল্যমুদ্ধ,ত্য নিলেশছিতং ব্রণৎ কহ! ম্েদাহ্মগ্িব্ত প্রভ- 

“ভঢভঃ সংশ্বেদ্য বিদহ্য প্রদিহ্য সর্পির্ধুভ্যাৎ বদ্ধাচারিকমুপদিশেৎ | 

লিরান্নায়বিলগ্নৎ শলাকাদিভির্বিমোচ্যাপনয়েৎ শ্ববথুং গ্রস্তবারজ্গং 

সমবগাড্য শ্বয়ণুৎ হর্বলবারজগং কুশীদিভিবর্ধ। | হৃদয়মভিতে! বর্ত 

মাঁনৎ শল্যৎ শীতজলাদিভিৰছেজিতস্যাঁপহরেদ্যথামার্গং | ছুকপ- 

হরমন্যতোইপবাধ্যমানৎ পাটয়িত্বোৌদ্ধরেৎ | অস্থিবিবরপ্রবিষমস্থি- 

বিদ্$ং বাইব্ণৃহ্য পাঁদীভ্যাৎ যন্ত্রেণাপহরেদশক্যমেবৎ বাঁ বলবস্ি: 
স্ুপরিগৃহ্থীতন্য যন্ত্রেণ গ্রাহস্ষিত্ব। শল্য'রজৎ প্রবিভুজ্য ধনুপুঁপৈ- 
্বদ্ধৈকতশ্টাস্য পর্চঙ্গ্যামুপসংযতস্যাশ্ববন্ুকটকে ব! বশ্বীয় দখৈনং 
কশক্প। তাড়য়েদ্যখোন্নময়ন্ শিরোঁবেগেন শল্যমুদ্ধরতি | দৃঢ়ীহ ব। 

রক্ষশাখাঁমবনগ্য ত্তাঁৎ পুর্ববদ্বদ্ধোদ্ধরেৎ | অস্থিদেশোতৃত্ডিত মষ্টা- 
লশ্মিমুদ্গরাণানন্যতমস্য প্রহ্থারেণ বিচাঁল্য যথামার্থমেব | যঞ্্রেণ 
বিমৃদ্রিতকর্ীনি কর্ণবস্ত্যনাবাধকরদেশোতুণ্ডিতানি পুরস্তাদেব জাতুষে 
কণ্ঠাসক্তে ক্ঠে-নাড়ীং প্রবেশ্/াগ্নিতগাঞ্চ শলাকাৎ তথাবগৃহ শীতা- 
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ভিরঘ্িঃ পরিষিচ্য স্থিরীভূতমুদ্ধরেৎ | অজাতুষৎ জতুমধুদ্ছিউলি- 
গুয়৷ শলাঁকয়! পুর্বকর্জপনেত্যেকে | অস্থিশল্যগন্থদ্বা৷ তির্য্যকণ্ঠাসস্ত 

মবেক্ষ্য কেশোও্কং দৃটৈকস্ত্রবদ্ধং দ্রবভক্তোপহিতং পায়য়েদাকণ্ঠাচ্চ 
পূর্ণকৌষ্ঠৎ বাময়েদ্ধমতশ্চ শট্যেকদেশসক্তৎ জ্ঞাত স্ত্রৎ সহস! 
ত্বাক্ষিপেৎ | মৃছুন! বা! দক্তধাবনকুর্চকেনাপহরেৎ প্রথুদেদ্বান্তঃ ক্ষত- 
কণ্ঠীয় চ মধুসর্পিবী লেঢু,ৎ প্রযচ্ছেত্রিফলাচুর্ণৎ বাঁ মধুশর্করাতিশ্রং | 
উদকপুর্ণমবাকৃশিরসমবপীড়য়েদ্রমনীয়া দ্বাময়েদ্বা ভস্মরাশো বা নিখনে- 
দামুখ্, | গ্রাসশল্যেতু কণ্ঠীসক্তে নিঃশক্কমনববুদ্ধক্ষন্ধে মু্টিন।- 
ভিহন্তাৎ ন্েহৎ মদ্ভং পানীয়ং ব1 পায়য়েৎ। বাহুরজ্জুলতাঁপাশ- 
শল্য তু কণ্ঠগীড়না দ্বাযুং প্রকুপিতঃ শ্লেম্মাণৎ কোঁপয়িত্ব আোঁতে। 

বিকণদ্ধি লালাঅবং ফেনাগমনং সংজ্ঞীনাশং চাপাদয়তি| তমভ্যজ্য 

সংন্বেদ্য শিরোৌবিরেচনৎ তস্মৈ তীক্ষৎ দদ্যাদ্রসঞ্চবাতগ্ঘৎ বিদধ্য- 
দিতি। 

,ভবন্তি চাত্র | 

শল্যাকতিবিশেষাধশ্চ চ্ছানান্যবেক্ষ্য বুদ্ধিমান্ | 

তথা! যন্ত্রপৃথক্ত ঞ্চ সম্যক্ শল্যমথাহরেহ ॥ 

কর্ণবস্তি তু শল্যানি হুঃখাছার্য্যাণি যানি চ| 

আদদীত ভিষক্ তস্মাত্ানি যুক্ত্যা সমাহিত: ॥ 
এতৈকপায়েঃ শল্যন্ড নৈব নির্ধাত্যাতে যদি | 
মত্যা৷ নিপুণয়! বৈগ্তো যন্ত্রয়োগৈশ্চ নির্থরেৎ ॥ 
শৌফপাঁকে! কজশ্োগ্রীঃ কুর্ধ্যাচ্ছেল্য মনির্থতং | 
বৈকল্যৎ মরণঞ্চাপি তম্মাদ্যত্বাদ্থিনির্ঘরেৎ ॥ 



স্ুুশতঃ | অধ্যায় ২৮. 

অফীবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতে] বিপরীতাঁবিপরীততব্রণবিজ্ঞানীয়মধ্যায় 

লাখ্যাস্যামগ | 

ফলাগ্সিজলরফীনাঁৎ পুষ্পধুমান্ুদা যথা | 
খ্যাপয়ন্তি ভবিষ্যত্তৎ তথা রিষ্টীনি পঞ্চতাঁং ॥ 

ভানি সৌন্ষন্যাৎ প্রমাঁদীছা তথৈবাশুব্যতিক্রমাঁৎ | 
গৃহ্ন্তে নোদ্ধতান্য জ্তরদবমুর্ষোর্ন তৃসম্তবাঁ ॥ 

গ্রবন্ত মরণৎ বিষে ত্রাক্মণৈস্তৎকিলীমলৈঃ। 
রসায়নতপৌোজপ্যতৎ্পরৈর্ব নিবার্্যতে ॥ 
নক্ষত্রগীড় বুধ! যথাঁকাঁলীছিপচ্যতে |. 

তখৈবাঁরিষ্টপাঁকঞ্চ ক্রবতে বহুধ। জনা'ঃ ॥ 
অসিদ্ধিমাপ্র,য়ালোকে প্রতিকুর্বন্ গতাম্ুষঃ |" 

অতে। রিষ্টানি যত্বেন লক্ষয়েৎ কুশলে! ভিষক্ ॥ 

গন্ধবর্ণরসাদীনাৎ বিশেষাঁণাৎ সমাসতঃ। 
বৈরতং যত্তদাচঞ্জে ব্রণিনঃ পক্কলক্ষণং ॥ 
কটুস্তীক্ষশ্চ বিঅশ্চ গন্ধস্ু পবনাদিভিঃ ॥ 

লোহগীন্ধিত্ত রক্তেন ব্যামিশ্রঃ সান্গিপাঁতিকঃ ॥ 
লাজাতসীতৈলসমাঃ কিঞ্চিদ্বিআজশ্চ শন্ধতঃ | 
জ্ঞেয়াঃ প্রকতিগন্ধাঃ স্্যরতো ন্তাদ্ান্ধবৈকূতৎ ॥ 
মগ্ঠাগুরাজ্যস্মন£ঃপদ্মচন্দনচম্পকৈঃ| 
সণন্ধ! দিব্যগন্ধীশ্চ মুমূর্ষ,পাৎ ব্রণাঃ স্ঘৃতাঃ ॥ 

শ্ববাজিমুষিকধীজ্ষপুতিবন্থুরমৎকুণৈঃ | 
সখন্ধাঃ পঙ্গগন্ধাশ্চ ভূমিশীন্ধাশ্চ গৃহ্ছিতাঃ ॥ 

ধ্যামকুস্ক,মকন্কুকসবর্ণঃ পিত্তকোপিতঃ | . 
ন দহৃত্তে-ন চৃষ্যন্তে ভিষক্ তাঁন্ পরিবর্জয়েৎ ॥ 



অধ্যায় ২৯ স্বত্রস্থানৎ | ৮৭ 

কও্ডমন্তঃ স্থিরাঃ শ্বেতাঃ মিগ্ধাঃ কফনিমিত্ততঃ | 

দূয়ন্তে চ বিদস্থ্যন্তে ভিবক্ তাঁন্ পরিবর্্য়েৎ ॥ 

কুষ্ণাত্তু যে তনুজাীবা বাতিজা মর্মতাপিনঃ | 

স্বপ্পামপি ন কুর্বন্তি কজং তাঁন্ পরিবর্জায়েৎ ॥ 

ক্ষেড়ন্তি ঘুর্ঘরায়ন্তে জ্বলন্তীব চ যে ব্রণাঁঃ। 

ত্বপ্াংসস্থাশ্চ পবনং সশব্দৎ বিহ্যজন্তি যে ॥ 

যে চ মর্মস্ষিসম্ভৃতা ভবস্ত্যত্যর্থবেদনাঃ | 

- দহ্যন্তে চান্তরত্যর্থৎ বছিঃ শীতাশ্চ যে ব্রণাঃ ॥ 

দহান্তে বহিরত্যর্থৎ ভবস্ত্যন্তশ্চ শীতলা2| 

শক্তিকুন্তধজরথা বাঁজিবারণগোরষাঃ ॥ 

যেষু চাপ্যবুর্খসেরন্ প্রাসাদাকতয়ভ্তথা | 

চর্ণাবকীর্ণী ইব যে ভাঁন্তি বা নচ চুর্নিতাঃ ॥ 
প্রাণমাঁৎসক্ষয়শ্াসকাঁসারোচকগীড়িতাঃ | 
প্রন্দ্ধপুয়কধিরা ব্রণা যেষাঁঞ্চ মর্্স্থ ॥ 

ক্রিয়াভিঃ সম্যগারব্ধা ন সিদ্ধ্ন্তি চ যে ব্রণাঃ| 

বর্জয়েত্তাীন ভিষক্ পজ্ঞঃ সংরক্ষন্নাত্বনো! যশঃ ॥ 

একোঁনত্রিংৎশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথ[তো বিপরীতাবিপরীতদুতশকুনন্বপ্ননিদর্শ- 

নীয়মধ্যয়ৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

দূতদর্শনসস্তীষ! বেশাশ্চেক্টিতমেব চ| 
খাক্ষং বেলীতিথিশ্চৈব নিমিত্ত শকুনোইনিলঃ ॥ 
দেশে। বৈষ্প্ত বাঁদ্দেহুমনসাঞ্চ বিচেক্টিতৎ | 
কথয়ন্ত্াতুরগতং শুভং ব1 যদি বাইশুভূৎ ॥ 



৮৮ আুশ্রগতঃ | | অধ্যায় ২৯। 

পাঁষণ্ীশ্রমবর্ণীনাং স্বপক্ষণঃ কর্মলিদ্ধয়ে | 
ত এব বিপরীতাঃ স্থ্যদূতাঃ কর্মবিপজয়ে ॥ 
নপুংসকং জ্জ্ীবহবে! নৈককাঁর্ধ্য। অস্থয়কাঃ। 
শর্দভোস্্বরথপ্রাণ্তীঃ প্রাণ্ত। বা স্থ্যঃ পরম্পরাঃ ॥ 

বৈষ্ং য উপসর্প্তি দূতান্তে চাঁপি ধহ্িতাঃ | 
পাশদণাম়ুধধরাঁঃ পাগুরেতরবাসমঃ ॥ 

আর্ত্জীণাপসব্যৈকমলিনধস্তবাসসঃ | 

হ্যনাধিকাক্গ| উদ্বিগ্ন বিক্ুত। রৌব্ররূপিণঃ ॥ 

রক্ষনিষ্ঠুরবাদাশ্চাপ্যমাঙ্গল্যাভিধাঁরিনঃ | 

ছিন্দন্তস্তৃণকান্ঠানি স্পৃশস্তে। নাসিকাঁৎ স্তনৎ ॥ 
বস্ত্রীন্তানামিকাকে শনখরোমদশাম্পৃশঃ | 

আঁতোইবরোধহদ্গগুমুর্ষোরঃকুক্ষিপাঁণয়ঃ ॥ 

কপালোপলভম্মাস্থিতুষার্গারকরাশ্চ যে | 

বিলিখন্তোমহীৎ কিঞ্িন্ুর্চস্তো লোষটভেদিনঃ ॥ 
তৈলকর্দর্মদিগ্ধান্গ! রক্তঅগন্ুলেপনাঃ| | 
ফল পরকমসা'রৎ ব। গৃহীত্বীন্তচ্চ তদ্বিধং ॥ 

নখৈর্নখীস্তরৎ বাপি করেণ চরণৎ তথা | 
উপানক্চর্মহত্ত। বা বিরুতব্যাঁধিগীড়িতাঃ ॥ 
বামাচারা কদভ্তশ্চ শ্বাসিনোবিকতেক্ষণাঃ | 

যাম্যাং দিশং প্রাঞ্লয়ো বিষমৈকপদে স্থিতাঃ ॥ 

বৈষ্যৎ য উপসর্পস্তি দূতান্তে চাপি গর্িতাঃ | 

দক্ষিণাভিমুখং দেশে ত্বশুচে! বা হুতাঁশনং | 
জ্বলয়স্তৎ পচস্তৎ বা ক্রুরকর্মণি চোস্যতং ॥ 

নগ্রৎ ভূমেখ শয়ানৎ বা বেগোঁৎসর্গেরু বাইশুচিং। 
প্রকীর্ণকেশরমভ্যক্তং স্থিন্নং বিক্লুবমেব চ ॥ 



অধ্যায় ২৯] ] সুত্রস্থানৎ | ৪ 

বৈচ্যৎ ষ উপসর্পন্তি দূতান্তে চাঁপি শঙ্িতাঃ |. 
বৈগ্ঠশ্ত পৈত্রে তবে বা কার্যে চোঁৎপাতিদর্শনে ॥ 
মধ্যাহ্ছে চার্দরাত্রে ব। সন্ধ্যয়োঃ কত্তিকান্ত চ | 

আর্ডাশ্লেষামঘা ঘূলপুর্র্বান্থু ভরণীষু চ। 
চতুর্থ্যাৎ বা! নবম্যাৎ বা ষষ্ঠ্যাৎ সন্ধিদিনেয়ু চ। 
বৈচ্যৎ য উপ্পসপ্পস্তি দৃতান্তে চাঁপি গস্থিতাঃ ॥ 
স্বিশ্নীভিতগু। মধ্যাহ্ছে জ্বলনস্য জমীপতঃ | 

শঙ্ছিতাঃ পিতরোগেরু দূত। বৈদ্মুপাগতাঃ ॥ 
ত এব কফরোঁগেষু কর্মসিদ্ধিকরাঃ স্মতাঁঃ | 

এতেন শেষৎ ব্যাখ্যাতিৎ বুদ্ধ! সংবিভজেত্তু তত ॥ 

রক্তপিত্ততিসারেষু প্রমেহেযু তখৈৰ চ। 
প্রশস্ত জলরোধেযু দৃতবৈস্যসমাশীমঃ ॥ 
বিজ্ঞায়ৈবং বিভাগং তু শেষং বুধ্যেত পণ্ডিতঃ | 
শুরুবাসাঃ শুচিষোরঃশ্ঠামে| বা প্রিয়দর্শনও ॥ 

/ক্বস্যাৎ জাতে স্গোত্রো ঝা! দূতঃ কার্ধ্যকরঃ স্ৃতঃ | 
গোৌযানেনাগতন্তষ্টঃ পাঁদাভ্যাৎ শুভচেষ্টিতঃ ॥ 
ধতিমান্ বিধিকাঁলজ্ঞঃ শ্বতন্ত্রঃ 'প্রতিপত্তিমান্থ। 

অলঙ্কতে। মন্গলবান্ দূতঃ কার্্যকরঃ স্বতঃ ॥ 

ক্স্থৎ প্রাঁঞুখমীসীনং সমে দেশে শুচে শুচিং | 
উপ্ধনর্পতি যো বৈগ্ভৎ নস চ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ ॥ 

মাংসোদকুস্তাীতপত্রবিপ্রবারণগৌোরষাঁঃ | 

শুরুবর্ণাশ্চ পুজ্যন্তে প্রস্থানে দর্শনৎ খীতীঃ ॥ 
স্ত্রী পুভ্রিণী সবৎসা গৌর্বপ্ধমানমলঙ্কৃতা | 
কন্ত। মৎস্যাঁঃ ফলং চাঁমং শ্বস্তিকং মৌদকা দধি ॥ 

হিরণ্যগক্ষতপীত্রং ব! রত্বানি স্ুমনে। হপঃ | 

অপ্রশীস্তোইনলো বাঁজী হৎসমশ্চাষঃ শিচ্ধী তখা ॥ 



সতত | | অধ্যায় ২৯ 

ব্রহ্মহুন্দ্রভিজী মৃতশঙ্বেগুরথস্বনাঁঃ | 
সিংহগোরষনাদশ্চ হ্েষিতং গজরংহিং ॥ 

শাস্তৎ হৎসকতং নৃণাং কৌশিকঞ্ৈব বামতঃ | 
প্রস্থাঁনে যায়িনঃ শরেক্ঠ। বাঁচশ্চ ছদয়ন্গমাও ॥ 

পত্রপুষ্পফলোপেতান্ সক্ষীরানিকজে। দ্রুমান্ | 

আশ্রিতা বা নভোবেশ্মধজতোরণবেদিকাই ॥ 

দিক্ষু শান্তান্থ বক্তাঁরে! মধুরৎ পৃষ্ঠতোইনুগীঃ | 

বাম! বা দক্ষিণ। বাপি শকুনাঃ কর্মলিদ্ধয়ে ॥ 

শুক্কেইশনিহতে পত্রে বল্লীনদ্ধে সকণ্টকে। 
রক্ষেইথবাশ্মভম্মাস্থিবিটতুষাঁলগারপাৎ শুষু। 
চৈত্যবল্ীকবিষমস্থিত| দীপগুখরস্যরাঁঃ | 
পুরতো! দিক্ষু দীপ্াস্তু বক্তারো নার্থসাধকাঁ ॥ 

পুন্নীমানঃ খর্গ। বাঁমাঃ স্বীসংজ্ঞ। দক্ষিণাঃ শুভাঁঠ । 
দক্ষিণীদ্বামগমনং প্রশস্ত শ্বশৃগালয়েঃ | 

বাঁমং নকুলচাষাণীং নোভয়ং শশসর্পয়োঃ ॥ 

ভানকৌশিকয়োশ্চৈব ন প্রশস্ত কিলোভয্ৎ | 
দর্শনং বা কতঞ্চাপি ন গোধাঁরুকলাসয়োঃ ॥ 
দুতৈরনিফেস্তুল্যানামশস্তৎ দর্খনৎ হুণাৎ | 
কূলপ্খতিলকার্পাসতুষপাবাণভস্মনাঁৎ ॥ 

পাত্রং নে তথীক্গারতৈলকর্দমপুরিতৎ | 
ঞ্সন্নেতরমঞ্তানাৎ পুর্ণৎ বা রক্তসর্ষপৈঃ ॥ 
শবকাষ্ঠপল।শানাং শুক্কানাৎ পথি সঙ্গম | 

নেব্যস্তে পতিতা ন্তস্থদীনান্ধরিপবস্তথ! ॥ 

মৃছুশীতোহনুকুলশ্চ সুগন্ধিশ্ানিলঃ শুভঃ" 
খরোক্খনিষগন্ধণ্চ প্রতিলোঁমশ্চ শর্ছিতঃ ॥ 
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গ্রন্থ্যর্ব,দাঁদিযু সদা ছেদশব্দশ্চ পুজিতঃ | 

বিড্রধ্যুদরগুটমষু ভেদশব্দজ্তখৈব চ ॥ 
রক্তপিতাঁতিসারেষু কদ্ধশব্দঃ প্রশন্যতে | 

এবং ব্যাধিবিশেষেণ নিমিতমুপধারয়েৎ ॥ 

তখৈবাক্রুউহাকফটমাক্রন্দকদিতন্বনাঃ | 
ছর্দ্যাৎ বাতপুরীষাঁণাৎ শব্দে! বৈ গর্দভোইয়োই ॥ 
প্রতিষিদ্ধং তথাভগ্নং ক্ষুতং স্খলিতমাঁহতং | 

দৌর্মননস্যঞ্চ বৈদ্স্য যাত্রাম্না ন প্রশহ্যাতে ॥ 

প্রবেশেপ্যেতদ্রদেশাদবেক্ষপ্ তথাতুরে। 

প্রতিদ্রারৎ গুহে বাস্য পুনরেতন গীণ্যতে ॥ 

কেশভস্ম'স্থিকী্ঠাশ্মতুষকার্পাসকণ্টকাঁঃ। 
খটোর্দপাদ। রা বস। তৈলং তিলীস্তৃণৎ ॥ 
নপুৎসকব্যঙ্গ ভগ্ননগ্নমুণ্ডসিতাঁশ্বরাঃ | 

প্স্থানে বা! প্রবেশে বা নেষ্যন্তে দর্শনং গৃতাঃ ॥ 
£ভাঙানাৎ সক্করস্থানাৎ স্থানাৎ সঞ্চরণৎ তথা | 

নিখাতোৎপাটনং ভঙ্গঃ পতনৎ নির্ঘমস্তথা ॥ 
বৈগ্ভাসনাবসাদে। বা রোগী বা স্যাঁদধোমুখঃ | 

বৈগ্তং অন্ভাষমাঁণেইঙ্গৎ কুড্যমীস্তরণাঁনি বা ॥ 

প্রমৃষ্ভাদ্ব। ধুনীয়াদা! করে পৃষ্ঠৎ শিরস্তথ| | 
হুল্তং চাকুষ্য বৈদ্ভপ্য শ্যসেস্ছিরসি চোরসি ॥ 
যো বৈচ্যমুন্মুখঃ পৃচ্ছেছুম্মা্চি স্থাক্গমতুরঃ | 
ন সসিদ্ধযতি বৈষ্তো বা গুছে যন্ত ন পুজ্যতে | 

ভবনে পুজ্যতে বাঁপি যশ্য বৈদ্যঃ স সিদ্ধ্যতি। 
' শুভৎ শুভেঘু দূতীদিত্বষশুভৎ হ্শুভেষু চ ॥ 

আতুরস্ত ধ্ুবং তম্মাদ্ দূতাদীন্ লক্ষয়েন্তিষকৃ। 
স্বপ্নানতঃ প্রবন্ষ্যামি মরণয় শুভায়চ& 
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সুদে যাঁশ্চ পশ্যস্তি ব্যাধিতো বা স্বয়ং তথা | 

স্রেহাভ্যক্তশরীরস্ত করভব্যালশর্দভৈঃ ॥ 

বরাঁহৈর্মহিষৈর্বাপি ষে! যায়াদ্দক্ষিণীমুখঃ | 

রক্তাঁঘরধরা কফ হসস্তী মুক্তমূর্ধজ। ॥ 
যং বাকর্ষতি বন্ধ! স্ত্রী হুত্যন্তী দক্ষিণীমুখং | 
অন্ত্যাবসায়িভির্ধ বাকষ্যতে দক্ষিণীমুখঃ ॥ 

পরিঘজেরন্ যং বাপি প্রেতাও প্রব্রজিতাস্তথা | 

ুর্দন্তাত্রায়তে যক্তু শ্বীপদৈর্ষিকতাননৈঃ ॥ 
পিবেম্বধু চ তৈলঞ্চ যো বা! পঙ্গেইবসীদতি | 
পঙ্কপ্রদিপ্ধগীত্রো বা প্রহুত্যেৎপ্রহসেম্থা ॥ 

নিরম্বরশ্চ যো রক্তীৎ ধাঁরয়েস্ছিরসি অজ | 

যস্য বংশে! নলে! বাপি তাঁলো বোরসি জায়তে ॥ 

যং বা মৎস্যে। গ্রাসেদ্যো! বা জননীং প্রবিশেন্নরঃ | 
পর্বতাগ্রাৎ্পতেছ্ঠে! বা শ্বভ্রে বা তমসারতে ॥ 

হ্রিয়তে আঁতস। যো বা যো বা মৌগ্যমবাপুয়াৎ। 
পরাজীয়েত বধ্যেত কাঁকা্ৈর্বাভিভূয়তে ॥ 
পতনৎ তাঁরকাঁদীনাঁং প্রণাঁশং দীপচক্ষুষোঁঃ। 

যঃ পশ্টেদ্দেবভানাঁৎ বা প্রকম্পমবনেম্তথা ॥ 

যস্য ছর্দির্র্বিরেকে! বা দশনাঃ প্রপতন্তি বাঁ । 

শাল্সলীৎ কিংশুকং যুপং বল্মীকং পারিভ দ্রবং ॥ 

পুষ্পীঢ্যৎ কোবিদারৎ বা চিতাঁং বা যোৌইধিরোহুতি | 

কার্পানতৈলপিণ্যাকলোহানি লবণং তিলান্ ॥ 
লভেতাম্মীত বা পকুমন্্ৎ যশ্চ পিবেহ সুরাঁং | 
স্বস্থঃ স লভতে ব্যাধি ব্যাধিতো মৃত্যুমৃস্হতি ॥ 

যথাম্বং প্রকৃতিন্ঘপে। বিস্মৃত বিহতশ্চ ষঃ | 

চিন্তারুঙে। দিবাঁদৃষ্টৌ৷ ভবন্তযফলদশন্ত তে ॥ 
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স্বরিতানীৎ শুন। সখ্যৎ কপিশখ্যন্ত শোবিণীং | 

উন্মাদে রাক্ষসৈ; প্রেতৈরপন্মারে 'প্রবর্তনহ ॥ 
মেহাঁতিসারিণাঁৎ তোষপানং স্রেহস্য কুঠিনাহ | 

গুলোষু স্থাবরোৎপত্তিঃ কোঁছে মুর্থি, শিরোকজি ॥ 
শঙ্চুলীভক্ষণৎ ছর্দ্যামধা শ্বাসপিপাসয়োঃ। 
হারিদ্রং ভোজনং বাপি ষস্য স্যাৎ পাণ্ডরোশিণঃ ॥ 

রক্তপিতী পিবেছ্শ্চ শোণিতং স বিনশ্যতি | 
। আ্বপ্লীনেবং বিধান্ দৃ্ী প্রাতকণ্থায় যত্তুবান্ ॥ 

সি 

দগ্াম্নাষাংক্ভিলালোহৎ বিপ্রেভ্যঃ কাঞ্চনং তথ | 

জপেচ্গপি শুভান্ মন্্রান্ গীয়ত্রীৎ ত্রিপদাৎ তথ। ॥ 

দৃফীচ প্রথমে যামে স্প্যাদ্ধ্যাত্ব। পুনঃ শুভ | 

জপেদ্বান্যতমৎ দেব ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ | 

নচাচক্ষীত কশ্মৈচিদ্দৃষী। স্বপ্রমশৌভনৎ ॥ 
দেবতাঁষতনে চৈব বসেদ্রাত্রিত্রয়ৎ তথ|। 
বেপ্রাংশ্চ পুজয়েন্রিত্যৎ ছুৎস্বপ্লীৎপ্রবিমুচ্যতে। 

অতউর্দৎ প্রবক্ষ্যাঁমি প্রশ্তং জ্বপ্রদর্শনং | 
দেবান্ দ্বিজান্ গোরষভান্ জীবতঃ সুহৃদ হপান্ ॥ 
সমিদ্ধমন্সিং বিপ্রীৎশ্চ নির্মলণনি জলানি চ। 

পশ্যেৎ কল্যাণলাভীায় ব্যাধেরপগমায় চ ॥ 

মাংসুং মতস্যান্ অজঃশ্বেত। বাসাংসি চ ফলানিচ | 

লভস্তে ধনলাভায় ব্যাধেরপগমাষ চ॥ 

মহাপ্রীসাদসফলবৰক্ষবারণপর্ধতান্ | 

আরোহেদ্দ্রব্যলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ ॥ 

নদীনদসমুদ্রাৎশ্চ ক্ষুভিতান্ কলুষোদকান্। 

উরশেো! ঝা জলৌকে | বা ভ্রমরো বাঁপি যং দশেত | 
আরোগ্যৎ নির্দিশেতশ্য ধনলাভিঞ্চ বুদ্ধিমান ॥ 
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এবতরূপান্ শুভান্ ক্বপ্পীন্ যঃ পশ্যেগ্াধিতো৷ নরঃ |. 

স দীর্ঘায়ুরিতি জ্বেযস্তস্মৈ কর্ম সমাঁচরে | 

ভ্রিংশতমোই্ধায় | 

অথ।ত? পঞ্চেক্ক্িয়ার্থবিপ্রতি পন্ভিমধ্যায়ৎ ব্যাখ্যামাম। 

শরীরশীলয়োর্ধস্য প্রুতের্ব্রিককতি ভঁবেহ | 

তত্বরিষ্টৎ সমাসেন ব্যাঁসতস্ত্ু নিবোৌধ মে ॥ 
শ্ণৌতি বিবিধান্ শবান্ যে দিব্যানীমভাবতঃ | 

সমুদ্রপুরমেঘানীমসম্পত্তো চ নিঃস্বনান্ ॥ 
তান্ স্বনানাঁবগৃহ্গাতি মন্ততে চান্ শব্দবৎ এ 

গ্রাম্যারণ্যস্বনাৎশ্চাঁপি বিপরীতান্ শুণোত্যপি ॥ 

, দ্বিবচ্ছন্দেষু রমতে সুহৃচ্ছন্দেযু কুপ্যতি | 
নশৃণোতি চ যোইকসম্মাতৎ ক্রবস্তি গতামুষং ॥ 

যন্ডুষ্কমিব ঘৃহ্াতি শীতমুষঞ্চ শীতবৎ | 

সঞ্জীতশীতপিড়কো যশ্চ দাঁহেন লীভ্যতে ॥ 
উষ্ণশীত্রোইতিমাত্রঞ্চ যঃ শীতেন প্রবেপতে | 

প্রহারান্নীভিজানাতি যোইজচ্ছেদমথাঁপি বা ॥ 

পাঁংশুনেবাবকীর্ণনি যশ্চ গীত্রাণি মন্যতে | 

বর্ণান্তভাবে! রাজ্যে। বা যস্য গীত্রে ভবস্তি ছিণ। 
ন্নাতানুলিপ্তৎ যঞ্চাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ | 
স্গীন্ধির্বাঁতি যোইকস্মাত্তং ক্রবন্তি গীতাযুষং ॥ 

বিপরীতেন গুহ্ছাতি রসান্ যশ্চোপযোজিতান্। 
উপযুক্তাঃ ক্রমা্ধন্ত রস। দোৌবাভিরদ্ধয়ে ॥ 
যস্য দোবাগ্লিসাম্যঞ্চ কুর্ষন্র্মিখ্যোপযোজিন্ত।ঃ | 

যে। বা রঘীন্নৎ সংবেত্তি গতাস্থৎ তং প্রচক্ষতে ॥ 
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স্ুখীন্ধং বেতি ছূর্ঘন্ধৎ হর্ন্বন্্য স্থশন্ধিতাং | 
যে বা খন্ধা় জানীতি গতানুৎ তৎ বিনির্দিশেৎ ॥ 
দন্দান্থুষ্ণছিমাঁদীনি কাঁলাবন্থা! দিশস্তখ] | 
বিপরীতেন ঘৃহ্াতি ভাঁবানন্যাঁশ্চ যে! নরঃ ॥ 

দিবাজ্যোতীৎষি যশ্চাপি জ্বলিতানীব পশ্ঠতি | 

রাঁত্রো সুর্ধ্যৎ ভ্বলন্তৎ ব দিব! বা চন্দ্রবর্চনৎ ॥ 
অমেঘোপপ্লবে যশ্চ শক্রচাপতড়িল্টণান্ | 

তড়িত্বতোইসিতান্ যে! বা নির্মলে গগনে ঘনান্ ॥ 

বিমানযানপ্রাসাদৈর্যশ্চ সঙ্কলসম্বরং | 
যশ্চানিলৎ মূর্তিমন্তমন্তরীক্ষঞ্চ পশ্যতি ॥ 

ধুমনীহারকাসোভিরারতীমিব মেদ্দিনীৎ | 

প্রদীপ্তমিব লৌকঞ্চ যো বাঁ প্র-তমিবাস্তস! ॥ 
ভূমিমষ্টাঁপদাঁকাঁরাঁং লেখাভির্ধশ্চ পশ্যতি | 
ন পশ্যতি সনক্ষত্রাৎ যশ্চ দেবীমকন্ধতীৎ ॥ 

ঞ্বমাকাশ শন্ধাৎ বা তং বদন্তি গতায়ুষৎ | 

জ্যোৎন্বাদর্শোঞতোয়েছু ছাষাং ষশ্চ ন পশ্ঠতি ॥ 

পশ্যত্যেকাঙ্গ হীনাৎ বা বিকৃতাঁৎ বাইন্যসত্বজাং | 
শ্বকাঁককন্কগৃধাণাঁং প্রেতানাৎ যক্ষরক্ষসাঁং ॥ 

পিশীচোরগনাগানাৎ ভূতানীং বিক্ুতীমপি | 
যে বলা মন্তুিকগ্ঠীভৎ বিধুমং বহ্ছিমীক্ষতে | 
আতুরম্থয ভবেম্মতুাও স্বন্থো ব্যাধিমবাপর,য়াৎ ॥ 
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একত্রিংৎশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

অথাতশ্ছায়াবিপ্রতিপতিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাসামঃ । 

শ্যাব! লোছ্ছিতিক! মীল! পীতিকা বাঁপি মানবং | 

অভিদ্রবস্তি যং ছাঁয়ঃ স পরাস্রসংশয়ং ॥ 

হবীশ্রিয়ে! নশ্যতো| যস্য তেজ ওজ;ঃ স্মতিঃ প্রভ| | 
অকস্মাদ্যৎ ভজন্তে ব স পরাস্থরসংশয়ৎ ॥ 

যন্যাঁধরৌষ্ঠঃ পতিতঃ ক্ষিগুশ্চোর্ধং তথোত্তরঃ | 
উভে ঝ! জান্ববাঁভাঁসৌ হুল ভং তস্য জীবিতং | 
আরক্ত1 দশন। যন্য শ্যাঁব! বা স্থ্যঃ পতন্তি চ। 

খঞ্জনপ্রতিমা বাপি তং গতায্ুমীদিশেহ ॥ 

রুষ্ণ স্তরবাবলিগু! ব1 জিহবা শুনা চ যস্য বৈ ॥ 

কর্কশ! বা ভবেদ্যস্য সোহচিরাদ্িজহাত্যস্থন্ ॥ 

কুটিল স্ফু'টিত৷ বাপি শুষ্কা বা যস্য নাসিক । 
অবস্ফর্জতি মগ্ন বন স জীবতি মানবঃ | 
সংক্কিপ্তে বিষমে স্তন্ধে রক্তে অস্তে চ লোচনে | 

স্যাতাং ব! প্রজ্রতে যস্য স গতাহুর্নরো ঞ্লবং ॥ 

কেশাঃ সীমন্তিনো যশ্য সংক্ষিপ্ডে বিনতে ভ্রুবেধ | 
লুনন্তি চাক্ষিপক্ষমাণি সোইচিরাদ্যাতি্মৃত্যরে ॥ 

নাছরত্যন্নমাস্যস্থৎ ন ধাঁরয়তি যঃ শিরঃ। 
একা গ্রদৃষষির্ম,ঢাস্বা সদ্যঃ প্রাণীন্ জহাঁতি সঃ ॥ 
বলবান্ হূর্ধলে! বাপি সম্মেহং যোই'ধিখল্ছতি | 

উদ্থাপ্যমীনো! বহুশস্তং ধীরঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ 
উত্তানঃ সর্ববদ1 শেতে পাঁদে বিকুকতে,চ যঃ ॥ 
বিপ্রসঃরণশীলো বা ন স জীবতি মানবঃ ॥ 
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শীতপাদকরোচ্ছাসচ্ছিত্শ্বাসশ্চ যো! ভবেত। 

কাকোচ্ছাসশ্চ যে! মর্ত্যত্তং ধীরঃ পরিবজ্জন্েখ ॥ 

নিত ন ছিদ্যতে যস্য যো বা জাগন্তি সর্বদা ।, 
মুহ্যদ্বা বক্ত, কামস্ত প্রত্যাখোরং স জানত! ॥ 

উত্তরৌষ্ঠঞ যো! লিহাছদগারাংস্চ করোতি যঃ। 

প্রেতৈর্ব! ভাষতে সার্ধং প্রেতরূপং তমাদিশেৎ 

স্বেভ্যঃ লরোমকুপেভ্যো বস্য রক্তং প্রবর্তৃতে । 
পুরুষস্তাবিষার্তপ্য সদ্য জহ্াাৎ স জীবিতং ৪ 
বাতান্ঠীল! তু হৃদয়ে ষস্তোদ্ধমন্থযায়িনী । 

রুঞ্জান্নবিদ্বেষকরী স পরান্থরসংশয়ং ॥ 
অনন্জোপদ্রবকতঃ শোষফঃ পাদলমুখিতঃ | 

পুকষং হস্তি নাবীন্ত মুখজে। গুহজে। দ্বয়ং ॥ 

অতিসারে! জরে! হিক। ছদ্দিঃ শুনাগমেডতষ। 

শ্বাসিনঃ কামিনে বাপি যস্ত তং পরিবর্জয়েৎ ॥ 

দ্বেদে। দাঁহশ্চ বলবান্ হিক্কা শ্বাসশ্ মানবং । 

বলবস্তমপি প্রাণৈবিধুপ্রস্তি ন সংশয়: ॥ 

শ্যাবা! জিহবা ভবেদ্যসা সব্যং চাক্ষি নিমজ্জতি | 

মুখঞ্চ জায়তে পুতি যস্ত. তং পরিবর্জয়েৎ ॥ 

বক্ত,মাপূধ্যতেইশ্রণ। স্থিদ্যতশ্চরণা বুভৌ | 
চক্ষুশ্চাকুলতাপ যাতি যমরাষ্ট্রং গমিষ্যতঃ ॥ 

*অতিষ্লীতং লবুনি স্থার্থ ত্রাণিখ্থরুকাণি চ। 
যস্যাকল্মাৎ স বিজ্ঞেয়ো গস্ত| বৈবশ্থতালয়ং ॥ 

পঙ্কমতস্যবসাতৈলঘ্বতগন্ধাংশ্চ যে নরাঃ। 
মুষ্টগন্ধাংশ্চ যে বাস্তি গনস্তারস্ডে যমালয়ং ॥ 

যূক1 ললাট্মায়াস্তি বলিং নাগ্নস্তি বায়সাঃ। 

ধেফাং ৰাঁপি রতির্নাস্তি যাতারস্তে ষমালয়ং ॥ 
ডঃ 



| 

৯৮ স্থশ্রুতঃ | [ অধ্যায় ৩২। 

'জরাঁতিসারশোকাঃ স্থার্যন্তান্তোন্তাবসাদিনঃ । 

প্রক্ষীণরলমাংসন্ত. নাসৌ শক্যশ্চিকি ৎসিতুং ॥ 
ক্ীণস্ত যন্ত ক্ষুভৃষেঃ হাটেস্িষ্টেহিতৈস্তথা। 
ন.শাম্যতোহন্নপানৈশ্য তত্র মৃত্যুরপস্তিতঃ ॥ 
প্রবাহিক1 শির£শুলং কোষ্ঠশূলঞ্চ দাঁরুণং। 

পিপাসা! বলহানিশ্চ তন্ত মৃত্যুরূপস্থিতঃ ॥ 

(বিষমেণো.পচারেণ কর্মভিশ্চ পুরাকৃতৈ2 | 

অনিত্যত্বাচ্চ জন্ত,নাং জীবিতং নিধনং ব্রজেৎ ॥ 
প্রেততৃতপিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ। 

মরণাভিযুখং নিত্যমুপসর্পস্তি যানবং ॥ 

তানি ভেষজবীধ্যাণি প্রতিপত্তি জিঘাংনয! | 

তশ্মান্সোঘাঃ ক্রিয়াঃ নব! ভবস্ত্যেব গতাধুষঃ ॥ 

দ্বাত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ স্বভাববিপ্রতিপতিমধ্যয়ং ব্যাখ্যাস্ত।ম। 

স্বভাবপ্রসিদ্ধানাং শরীরৈকদেশ।নামন্তভাবিত্বং মরণায়। তদ্যথা। 

শুরুনাং কৃষ্ণত। কুষ্জানাং শুরুতা রক্তানামগ্তবণত্বং স্থিরাণামস্থিরত্বং 

যৃদুনাং স্থিরতা চলানামচলত্বমচলানাং চগ্পতা পৃথুনাং সক্কিপ্তত্বং 

সংজ্কিপ্তানাং পৃথুতা দীর্ধাণাং হনবত্বং তৃস্বান। দীর্ঘতাহপতন- 
ধর্মিণাং পতনধর্মিত্বং পতনধর্ষিথামপত্ননধর্শিত্বমকন্মাচ্চ শৈতো ফ্- 

শ্গৈগ্ধাবৌক্ষ্যপ্রস্তভবৈবর্ণযাবসদনধশঙ্গানাং । স্বেত্যঃ, স্থানেভ্যঃ শরী- 

রৈকরেশানাম্বত্রত্তোতক্ষিপুত্রাস্তাবক্ষিগ্তধতিতবিমুজ নির্গতান্তর্গত গুরুলঘুং 
ত্বানিঞ। প্রবালবণব্যঙ্গপ্রাহর্ভাবোহপ্যকম্মাৎ । শিরাণাঞ্চ দর্শনং 

বালটে নানাবংশে বা! পিড়কোৎপন্তিঃ। ললাটে এপ্রতভাতকালে ব৷ 
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শ্বেদঃ। নেত্ররোগাদ্ধিনা বাঞ্র প্রবৃত্তিঃ। গোঁময়চুর্প্রকাশস্ত ব 

রজসে! দর্শনধুক্তমাঙ্গে নিলয়নং ব। কপোঁতকস্কপ্রভৃতীনাং ॥ মুত্র- 

পুরীববৃদ্ধিরতুপ্ধানানাং তৎপ্রণাশো তৃষ্জানানাং। স্তনমূলহনয়োরংসু 
চ শৃলোতপত্তয়ঃ । মধ্যে *শুনত্বমস্তেষু পরিল্লাযিত্বং বিপধ্যয়ে! বা 

ভথার্ধাঙ্গে শ্বয়খু। . শোষেেহক্গপক্ষয়োর্্বা . ন্হীনবিকলবিকৃত-: 
গ্বরতা। বিবর্ণপুষ্প প্রাহুর্ভাবো বা দস্তমুখনখশরীরেযু। যন্ত বাগ্লু 

কফপুরীষরেতাঁংসি নিমজ্জন্তি। ফণ্ত বা দৃষ্টিমগুলে ভিশ্নবিকৃতানি রূপা- 
গ্যালে]ক্যন্তে। গ্নেহাভ্যক্তকেশাঙ্গ ইব যো ভাতি। যশ্চ ছূর্বলো 
ডক্তদ্বেধাতিসারাভ্যাং পীঙতে। কাপমানশ্চ তৃষ্চাভিভূতঃ । ক্ষীণ- 
শ্ছন্দিভক্তদ্বেষযুক্তঃ সফেনপৃয়রুধিরোদ্বামী হতম্বরঃ শৃলাভিপন্নশ্চ 
মনুষাঃ। শৃনকর্চরণবদনঃ ক্ষীণোইবদ্েবী শ্রস্তপিিকাংসপাণি- 
পাদে। অরকাসাভিভূতঃ। ঘন্ত পূর্বাহে ভূক্তমপরাহে ছর্দিয়ত্যবিদদ্ধ- 
মতিসাধ্যতে বা জরকাসাভিভূতঃ স শ্বাসাঁৎ মিয়তে। বস্তবদ্ধিলপন্ 
ঘশ্চ ভূমৌ পততি ত্রস্তমুক্স্তবমেছ্। ভগ্রগ্রীবঃ প্রনষ্টমেহনম্চ 
সহ্য্যঃ। . প্রাগিশুষ্যমাণহদয় আর্রশরীরো যস্চ লোস্্ং লোস্টরেনা- 
ভিহস্তি কাঠ্ঠং কাষ্ঠেন তৃণানি বা ছিনত্তি।: অধরোষ্ঠং দশত্যুত্ব- 
রোষ্ঠং 'বা লেটি। আলুঞ্চতি বা করো কেশাংশ্চ। দেবদ্িঙ্গগুরু- 
সথহদ্বৈদ্যাংশ্চ দেষ্টি। যস্ত বক্রীন্ুবক্রগা গ্রহ! গহিতস্থানগতাঃ 

পীড়য়স্তি জন্মন্্ং বা যপ্যোক্কাশনিভ্যামভিহন্ততে হোর! বা। গৃহ- 

দবারশয়নাসনধানবাহন্মণিরদ্বোপক রণগর্থিতলক্ষণনিমিত্তপ্রাদুর্ভাবে। বেতি। 

ভবস্তি চাত্র। 

-চিক্িৎস্তমানঃ সম্যক্ চ বিকাঁরো যোইভিবর্ধতে | 

প্রক্ষীণবলমাংসন্ত লক্ষণং তদগতায়ুষঃ ॥ 

নিবর্ততে মহাব্যাধিঃ সস! যসা দেহিনঃ । 
ন চাহারফ্লং বস্ত দৃগ্ততে ন বিনষ্ঠতি ॥ 
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এতান্ঠরিষ্টরূপাণি সম্যগৃবুদ্ধেযত যো ভিষক্। 
সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষায়াং স রাজ্ঞঃ সম্মতো ভবেৎ ॥ 

্রয়ন্ত্রিংশতমোহধ্যাম্বঃ | | 

অথাতোহবারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

উপর্রবৈস্ত যে জুষ্টা ব্যাধযো যাস্ত্যবাধ্যতাং। 

রসায়নাদ্ধিনা বৎস তান্ শৃণ্ঞ্চমনা মম ॥ 

বাতব্যাধিঃ প্রমেহস্চ- কুষ্টমর্শে৷ ভগনারঃ | 

অশ্মরী মূড়গর্ভশ্চ তৈবোদরম ই্টমং ॥ 
আঅষ্টাবেতে প্রকত্যৈব দুশ্চিকিতস্য! মহাগদাঃ। 
প্রাণমাংসক্ষয়স্থীসতৃষ্তাশোষবমিজটৈঃ & 

মুচ্ছাতিসারহিক্কাভিঃ পুনশ্চৈতৈরুপদ্রতাঃ। 

বর্জনীয়" বিশেষেণ ভিষল্া সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ 

শ্নং স্ুপ্রত্বং ভগ্নং কম্পাধ্াননিপীড়িাঁং। 
নরং রুজান্তিমন্তপ্চ বাতব্যাধিরবিনাশয়েৎ 

যথোক্তোপত্রবাবিষ্টমতি প্রস্রতমেব বা। 
পিড়কাপীড়িতং গাঁঢ়ং প্রমেহে হস্তি মানবং ॥ 

'প্রভিন্নং প্রক্ষতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হতম্বরং। 
পঞ্চবর্মগ্ুণাতীতং কুষ্ঠং হস্তীহ কুষ্টিনং ॥ 
হৃষ্ঠারোচকশূলার9ভঁমতি প্রস্রতশোণিতং । 

শোফাতীদারসংযুক্তমর্শোব্যাধিধিনাশয়েৎ ॥ 
বাতমৃত্রপুরীষাণি ক্রিময়ঃ শুক্রমেব চ। 

ভগন্দরাৎ প্রত্রবস্তি যস্য তং পরিবর্জয়েৎ ॥ 

প্রশূননাভিবৃষণং রদ্ধমৃত্রং রুগ স্বিতং | 
অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশড দিকত। শর্করান্থিতা ॥ * 



অধ্যায় ৩৩% ] সত্রস্থানং ৷ | ১৩৩ 

গর্ভকোষপরাসঙ্গো মককক্লো যোনিসংবৃতিঃ | 
হন্তাৎ স্্রিয়ং মৃঢ়গর্ভে। যথোক্তাশ্চাপুযুপত্র বাঃ ॥ 
পার ভঙ্গাক্বিদ্বেষশোঁফাতিসারপীড়িতং । 
বিরিক্তং পুর্্যমাণঞ্চ বর্জয়েছদরাদ্দিতৃং ॥ 

যস্তাম্যুতি বিসংজ্ঞশ্চ শেতে নিপতিতোহপি বা | 

শীতার্দিতোহস্তরুষ্ণশ্চ জরেণ শ্রিয়তে নরঃ ॥ 

যে ৃ্রোম রক্তানূক্ষো! হৃদি সংঘাতশৃলবান্। 
নিত্যং বক্তেণ চোচ্ছস্যাৎ তং জরে।-হস্তি মানবং ॥ 

হিক্কাশ্বাসপিপাসার্তং মুঢ়ং বিভ্রান্তলোচনং । 

সম্ততোচ্ছণাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জরঃ ॥ 
আবিলাক্ষং প্রতাস্তুত্তং নিদ্রাযুক্তমতীব চ। . 

ক্ষীণশোণিতমাংসঞ্চ নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ ॥ 

হ্বাসশূলপিপাপার্তং ক্ষীণং জরনিপীড়িতং । 

বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীলারে। বিনাশয়েৎ ॥ 

শুক্লাক্ষমন্নদে্টারঘু্ধশ্বাসনিপীড়িতং | 

কচ্ছেণ বহু মেহস্তং বক্ষ হস্তীহ মানবং | 

শ্বাসশূলপিপাসান্নবিদ্েষগ্র্থিমূঢ়তাঃ | 

তবস্তি হুর্বলত্বঞ্চ গুলন্সিনে! মৃত্যুমেষ্যতঃ ॥ 

আম্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দিহিক্কাতৃড় ন্বিতং । 

রুজাশ্বাসসমাবিষ্টং রিদ্রধির্নাশয়েন্নরং ॥ 

পাঁওুদস্তনখো! ষশ্চ পাঙুনেত্রস্চ মানবঃ । 
: পাঙ্সজ্বাতদশী চ পাওুরোগী বিনশ্যতি ॥ 

লোহিতং ছর্দায়েদ/শ্চ বহুশো লোঁহতেক্ষণঃ ॥ 

রক্তানাৎ দিশাং ভ্রষ্ট রক্তপিন্তী বিনশ্যতি ॥ 

অবাস্ভুথস্তৃন্ুথে! ব! ক্ষীণমাংসবলো নরঃ | 
জাগন্দিষ্ুরসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি | 
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বহুশোহপন্মরস্তস্ত প্রক্ষীণং চলিতভ্রবং | 

নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ববাণমপন্মীরো বিনাশয়েৎ ॥ 

চতুস্ত্রিংশোধ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতে। যুক্তসেনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ 

যুক্তসেনস্য নৃপতেঃ পরানভিজিগীষতঃ। 
ভিষজা' রঞ্ষণং কাধ্যং ষথ! তদুপদেক্ষ্যতে ॥ 

বিজিগীষুঃ সহামাত্যেধাত্রাযুক্তঃ প্রধত্রতঃ । 
রক্ষিতব্যো বিশেষেণ বিষান্ছের নরাধিপঃ ॥ 
পন্থানমুদকং ছায়াং ভক্তং যবসমিদ্ধনং। 
দৃষয়স্ত্যরয়ে! যন্মাজ্জানীয়াচ্ছোধয়েত্বথ। | 
তস্য লিঙ্গং চিকিৎস! চ কর্পস্থানে প্রবক্ষ্যতে ॥ 
একোত্তরং মৃত্যুশতমধর্বাণঃ প্রচক্ষতে । 
তদ্রেকঃ কালসংস্তস্ত শেষাস্বাগস্তবঃ স্থৃতাঃ ॥ 
দোষাগন্তজমৃত্যুভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ । 
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্বা দ্বৈদ্যপুরোহিতো ॥ 

ব্রহ্ধা বেদালমন্টাঙ্গমাধুর্বেদমভাষত | : 
পুরোহিতমতে তল্মাদ্বর্তেত.ভিষগাত্মবান্ ॥ 

সন্করঃ সর্ধবণানাং প্রণাশে! ধর্ম কর্মণাং। 

প্রজানামপি চোচ্ছিত্তিহ্ পব্যসনহেতুতঃ । 

পুরুষাণাং নৃপাণাঞ্চ কেবলং তুল্যমৃত্তিতা । 
আজ্ঞ। ত্যাগঃ-ক্ষম1 ধৈধ্যং বিক্রমশ্চাপ্যমানুষঃ ॥ 
তম্মাদ্দেবমিবাভীক্ষং বাত্বনঃকম্মভিঃ শুভৈঃ ॥ 

 চিস্তয্বেখড নৃপতিং নিত্যং শ্রেয়াংসীচ্ছন্ বিওক্ষণঃ 
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স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজগেহাদনস্তরং | 
ভবেৎ সন্নিথিতে। বৈদ্যঃ সর্ধোপক রণান্বিতঃ ॥ 

তত্রস্থমেনঃ ধবজ বদ্যশংখ্যা তিসমুচ্ছি তং । 

উপসপস্ত্যমোহেন বিষশল্যাময়ার্দিতাঃ ॥ 
শ্বতন্থবকুশলোহন্তেষু শাস্তার্থেঘ বহিষ্কৃত |. 
বৈদ্যে। ধবজ ইবাভাতি নৃপতদ্বিধপুজিতঃ ॥ 
বৈদ্য ক্যাধ্নপন্থষ্টশ্চ ভ্েজং পরিচারকঃ। 
এতে পাদাশ্চিকিৎসায়াঃ কর্ধ্সাধনহেতবঃ ॥ 
গুণবন্তিস্তিভিঃ পাটৈশ্চতুর্থে। গুণবান্ ভিষক্। 
ব্যাধিমল্লেন কলেন মহান্তমপি সাধয়েৎ ॥ 

বৈদ্যহীনাস্ত্রয়ঃ পাদ] গুণবস্তোহপ্যপার্থকাঃ । 
উদগাতৃহোত্ত্রঙ্গাণো সুখাধবুন্;ং বিনাধবরে ॥ 
বৈদ্স্ত শুণবানেকন্তারয়েদাতুরাঁন্ সদ! । 
প্রবং প্রতিতট্রহাঁনং কর্ণধার ইবাস্তপি ॥ 
তত্বাধিগতশাস্থ্ার্থো৷ দৃষ্টকন্মা স্বযস্কৃতী | 
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শৃরঃ সজ্জ্বোপস্করভেষজঃ ॥ 
প্রত্যুৎ্পন্নমতিধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ। 
সত্যধর্্থপরে। যশ্চ স ভিষক্ পাদ উচ্যতে ॥ 

'আযুস্মান্ সত্ববান্ সাধ্যে। দ্রব্যবানাত্মবানপি। 
আন্তিকে। বৈদ্যবাক্যস্থো, ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে ॥ 
প্রশস্তদেশসস্ভূতং গ্রশস্তে২হনি চোছ্ধুতং। 
যুক্তমাত্রং মনস্কান্তং গন্ধবর্ণরসান্বিতং ॥ 

দোষসসমগলানিকরমরিকারি, বিপর্যয়ে । 

সমীক্ষ্য দত্বং কালে চ ভেষজং পাদ উচ্যতে ॥ 

দিগ্ধোহজুগুগ্দ,বর্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে । 
বৈদ্ধযবাক্যকদশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ স্বতঃ ॥ 
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পঞ্চত্রিংশদধ্যায়ঃ। 

অথাত আতুরোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্ঠাখ্যাস্যামঃ। 

আতুরমুপক্রমমাণেন ' ভিষজাধুরেবাদৌ পরীক্ষোত।' সত্যা- 
প্যাযুষি ব্যাধ্যত্বিবয়োদেহবলসত্বসাত্মা প্রকুতিভেষজদেশান পরী- 

ক্ষেত। তত্র মহাপাণিপাদপাখপৃষ্ঠন্তনা গ্রুদশ নবদনস্ন্ধললাটং, দীর্থা- 
'সলিপর্বোচ্ছা সপ্রেক্ষণবাহুং বিস্তীপত্রস্তনাস্তরোরস্কং হস্বজজবামেঢ্- 

গ্রীবং গ্ভীরদত্বশ্বরনাতিমন্ুচ্ৈ্বদ্ধন্তনমুপচিতমহারোমশকণ্ণং পশ্চা- 

ন্মস্তিষকং স্নাতান্ুলিপ্তং মৃদ্ধান্ুপূবব্যা বিশুষ্যমাণশরীরং পশ্চাচ্চ 

বিশুষ্যমাণহদয়ং পুরুষং জানীখাদীর্ঘাযুঃ খবয়মিতি। তমেকা- 
স্তেনোপক্রমেৎ। এভির্লক্ষণৈর্ধি্পরী তৈরল্াদুশ্রিজৈর্ধ্য মাযারতি | 

ভবস্তি চাত্র। 

গুঢসন্ধিশিরান্নাযুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্িয় | 

উত্তুরোত্তরস্থক্ষেত্রো ঘঃ স দীর্ঘাযুরুচ্যতে'॥ 

গর্ভাৎ প্রভৃত্যরোগে। ধঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে । 

শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘাযুঃ সমাসতঃ ॥ 
মধ্যমন্তাযুষে। জ্ঞানমত উদ্ধং নিবোধ মে । 

অধস্তাদক্ষয়োধন্ত লেখাঃ স্যব্যক্তমায়তাঃ ॥ 

দ্বেবা তিক্রোহধিক বাপি পাদৌ কণো মাংসলৌ। 
নাসাগ্রমূদ্ধঞ্চ তবেদৃর্ধলেখাশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ 

যস্য স্থ্স্তস্য পরমমাযুর্ভবতি সপ্ততিঃ | 
জঘন্তস্যাযুষে। জ্ঞানমত উদ্ধং নিবোধ মে ॥ 

হ্ন্বানি দ্য পব্বাণি সুমহচ্চাপি মেসনং। 
তথোরস্যবলীঢ়ানি ন চ স্যাৎ পৃষ্ঠটমায়তং ॥ 

উদ্ধধচ শ্রবণৌ স্থানান্নীসা' চোচ্চা শরীরিণঃ & 
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হনতে| জল্লতো! বাপি দন্তমাংসং প্রদৃন্যতে | 

প্রেক্ষতে ধশ্চ বিজ্লান্তং স জীবেৎ পঞ্চবিংশতিং ॥ 

অথ পুনরাযুষে। বিজ্ঞানার্থমঙ্গ প্রত্ঙ্গ প্রমাণনারাচূপদেক্সা মঃ। 

তত্রাঙ্গান্স্তরাধিসকৃথিবাহুশিরাংসি 'তদবয়বাঃ প্রত্যঙ্গানীতি। তত্র 

শ্বৈরস্থুলৈঃ . পাদানুষ্ট গ্রদেশিন্টো দ্ধ্য্গুলায়তে।  প্রদেশিত্যাস্ত 
মধামাইনামিকা কনিষ্টিকা যখোত্তরং পঞ্চমভাগহীন1 । চতুর- 
সুুলায়তে  গঞ্চান্থুলবিস্বতে প্রপদপাদত্লে। পঞ্চচতুরঙ্ুলায়ত- 
বিশ্তৃত' পাঞ্ি?। শালার; পাদঃ। চতুর্দাশানুল- 

পরিণাহানি পাদগুল্ফজজ্াজানুমধ্যানি। অষ্টাদশাঙ্লা জজ্ঘ! 

জানৃপরিষ্টাৎ দ্বাত্রিংশপঙ্থুলমেবং পঞ্চাশৎ। , জজ্ঘায়ামসমাবৃরূ ।. 

াসুলানি বৃষণচিবুকদশননাপাপুটভাঁগ কণমূলনয়নান্তরীণি। চতু- 
রঙ্থুলানি মেহনধদনান্তরনাপাকর্ণললাটশ্রীবোচ্ছযৃষ্টাস্তরাণি। ছ্গাদ- 
শা্গুলানি ভগবিস্তারমেহননাভিদ্বদযগ্রী বস্তনাস্তরমুখায়ানমণিবন্ধ" 
প্রকোষ্ঠাস্থৌল্যানি । ইন্ত্রবন্তিপরিণাহাংসপীঠকুর্পরান্তরায়ামঃ ,ষোড়- 
শাঙ্ুলঃ।'  চতুর্বরিংশত্যঙ্থলো  হস্তঃ | গ্াত্রিংশদগুলপক্কিমাণৌ 
ভুজৌ , দ্বাত্রিংশংপরিণাহাবৃন্দ। মণিবন্ধকুর্পরান্তরং  ফোড়শা- 
হ্বলং। তলং ষট্চতুরমুলায়ামবিস্তারং । অন্গুষ্ঠমূলপ্রদেশিনী শ্রবণা- 
পাঙ্গাক্ীমধামাঙ্গ,লো , . পঞ্চাঙ্গলে।  অর্দপঞ্চাঙ্গলে প্রদেশিনা- 
নামিকে ।: সার্দনা্গলৌ কনিষ্ঠাঙ্গ্টো 1৪ ঢতুর্বিংশতিবিস্তারপরি- 

ণাহং মুখগ্রীবং। ত্রিভাগাঙ্গলিবিস্তারা নালাপুটমধ্যাদ্া। নয়ন- 

ভ্রিভাগপরিণাহা *তারকা। নবমস্তারকাংশো! দৃষ্টিঃ। কেশাস্থমন্ত- 
কান্তরমেকাদশাঙ্গলং | মস্তকাদবটুকেশাস্তো দশান্গ,লঃ কর্ণাবটস্তরং 

চতুদশাঙ্গুলং ।  পুরুষোরঃ প্রমাণবিস্তীর্ণ প্রাণি; । অষ্টাদশ'- 
ক্ুলবিস্তীর্নূরঃ । তৎপ্রমমীণা পুরুৎস্য কটিঃ। ববিংশমন্কুলশতং' পুরু- 
বায়াম ইতি. । 
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তবস্তি চাত্র। 

| পঞ্চবিংশে ততো! বর্ধে পুমান্ নারী তু যোড়শে। 
সমত্বাগতবীযেট তো জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ! 
দেহঃ শ্বৈরঙ্গলৈরেষ খথাবদহকীন্ত্িতঃ | . 
ঘুক্তপ্রমাণেনানৈন পুমান্ ব। ধদি বাহঙ্গন| ॥ 

দীর্ঘমাযুরবাপ্রোতি বিতঞ্চ মহদৃচ্ছভি। 
মধ্যমং মধ্যমৈরাযুর্ষিত্তং হীনৈস্তথাহবরং ॥ 

অথ সীরান্ বক্ষ্যামঃ। স্বতিভকিপ্র্ঞাশৌধ্যশৌচোগেতং 
কল্যাণাভিনিবেশং সত্বপারং বিদ্যাৎ। স্সিপ্ণ সংহতশ্বেতাস্থিদস্ত- 
নখং বহুলকামপ্রজং শ্ুক্রেণ। 'অকৃশমুত্তমবলং ্গিগ্বগন্ভীরশ্বরং, 
দৌভাগ্যোপপন্নং 'মহানেত্রধ্চ মজ্ঞা।' মহাশিরস্বদ্ধদৃদস্তহ্বস্থি- 
নথমস্থিভিঃ ক্বিগমূত্্থেদশ্বরং . বৃহচ্ছরীরমায়াসসহিধুং মেদসা। 
অচ্ছিত্রগান্রং গুঢ়াস্থিন্ষিং 'মাংমোপচিতঞ্চ মাংসেন। কিপ্ধতাত্র* 
নখনয়নতালুজিহ্বোষ্ঠগার্পিপাদতলং  রক্তেন। নুপ্রসন্নমৃহুত্বগ্রো- 

মাণং ত্বকসারং বিদ্যাদিত্যেধাং পুর্ববং পুর্বং প্রধানমায়ুঃ সৌভা- 
গ্যয়োস্তরপি |". 

ভবতি চাত্র। 

সামান্যতোহঙ্গ প্রভা প্রমাণাদথ সারতঃ। 

পরীক্ষ্যাযুঃ ন্বন্নিপুণো ভিঘকূ সিধ্যতি কর্ম 
ব্যাধিবিশেধাস্ত্ব. প্রাগভিহছিতাঃ সব্ব এবৈতে ত্রিব্ধাঃ সাধ্য! 

যাপ্যাঃ প্রতাখোয়াশ্চ তটত্রতান্ ভূয়ন্থিধা পরীক্ষেত কিমসাবৌপ- 

সর্ণিকঃ প্রান্ধেবলোহগ্লক্ষণ ইতি ততৌপনর্ণিকে। যঃ পুল্পোতৎপন্নং 

ব্যাধিং জণন্তকালজ্াডো ব্যাধিরুপন্থঞ্জতি সতন্মল এবোপদ্রবসহজ্ঞঃ | 

প্রান্তেবলো যঃ প্রাগেবোৎপন্নো ব্যাধিরপূর্বপপোইনুপদ্রবশ্চ । অন্যাৎ 

লক্ষণো যে! ভবিষ্যদ্ব্যাধিখ্যাপকঃ স পূর্বরূপসংজ্ঞঃ। “তত্র সোপদ্রবম- 
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নোন্যাবিরোধেনোপক্রমেত. বলবস্তমুপদ্রবং বাঁ। প্রাঞ্কেবলং ঘথাস্বং 

প্রতিকুবর্বাত। 'অন্যলক্ষণে ত্বাদিব্যাধো প্রযফতেত। 
,ভবতি চাত্র ।* ূ | 

_নান্তি রোগো বিন. দো বৈধস্বাত্স্থা দ্িক্ষণঃ । 
অনুক্তমপি দোষাণাং লিক্গৈব্যাধিমুপাচরেৎ 

প্লাগভিহিতা খতবঃ | 
শীতে শীত প্রতীকার উঞ্চে চোম্মনিবারণং | 

কৃত্ব কুর্ধ্যাৎ ক্রিয়াং প্রান্তং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েং ॥ 

আপ্রাপ্তে ব' ক্রিয়াকালে প্রাণ্ডে বা! নক্কৃতা৷ ক্রিয়। । 
ক্রিয়াহীনাহত্িরিক্। বা সাধ্যেঘপি ন সিধ্যতি ॥ 
যা তুদীণং-শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ। 

: সা তরিকা ন তু যা ব্যাখিং হবত্যন্যমুদীরয়েং ॥ 

প্রাগভিহিতোহগ্রিরন্নদ্য পাচকঃ। স চতুব্বিধো ভবত্তি 

দোষানভিপন্ন একে। বিক্রিয়াগাপন্ুস্ত্িবিধো ভবতি বিষমো' বাতেন 

তাক্ষঃ পিত্তেন মন্দঃ শ্লেম্মণ। চতুথঃ সমঃ সব্বপাম্যাদিতি । তথ বে 
বথাকালমন্নমুপযুক্তং সম্যক পচতি স সমঃ সমৈর্দোষৈঃ। যঃ কদা- 

চিৎ মুম্যক্ পচ্তি কদাচিদাখ্মানশূলোদাবর্তাতিসার জঠরগোরবান্ত- 

কুজনপ্রবাহণানি কৃত্বা সবিষনঃ । মং প্রভৃতমপ্যুপমুক্তমন্নমাশ্ড পচতি 

স তীক্ষঃ স এবাভিবদ্ধমানোহত্যগ্রিরিত্যাভাষ্যতে স মুহম্মুং, প্রভৃত- 

মপুযুপযুক্তমাণ্ডততরং পচতি পাকাস্তে চ গলতান্বোষ্ঠশোবদাহসন্তা-" 

পানু জনমুতি। যঃ স্বল্লমপ্যুপযুজজমুদরশিরোগৌরবকামশ্াসপ্রসেক, 

চদ্দিগাত্রসদনানি রুত্ব। মহত! কালেন পচতি ঙ্গ মন্দঃ। 
বিষমে। বাতজান্ রোগান্ ভীক্ষঃ পিত্তনিমিত্তজান্। 

করোত্যগ্রিস্তথ! মন্দো বিকারান্ কফ্সস্তবান্ ॥ 

তত্র সমে পরিরক্ষণং কুববাত বিষমে স্গিগ্বান্্রলবণৈঃ ক্রিয়াবি- 

গেয়ৈঃ প্রতিকুক্কীত তীক্ষে  মধুরঙ্গিগ্রশীতৈর্বিরেকৈশ্চ। এবয়েৰা" 
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ত্যপ্গো বিশেষেণ মাহিষৈশ্চ ক্ষীরদধিসর্পিভিম্মন্দে কটুতিক্তকযাকৈ- 
ব্বমট্শ্চ। 

জাঠরে! ভগবানগ্নিরীশ্বরোহরস্য পাঁচকঃ | 
পৌন্্াদ্রনানাদদানে। বিবেক্ত,ং নৈব শক্যতে ॥ 
প্রাণাপাননমানৈস্ত সব্ধতঃ পৰনৈস্ত্রিভিঃ | 
খায়তে পালাতে চাপি শ্বে স্বেস্থানে ব্যবস্থিতৈঃ ॥ 

বয়স্ত্ব ত্রিবিধং বালং মধ্যং বৃদ্ধমিতি.। তত্রোনযোড়শবর্ষ বালা- 
স্তেহপি ত্রিবিধাঃ ক্ষীরপাঃ ক্ষীরান্লাদা অন্নাদা ইতি । তেষু. সংবৎ- 
সরপরাঃ ক্ষীরপা দ্বিসংবৎসরপরাঃ ক্ষীরান্নাদাঃ পরতোইন্লাদা ইতি । 

যোড়শসপ্ততোরন্তরে মধাং বয়স্তন্য বিকল বৃদ্ধিযৌবিনং সংপুণতা 

হানি রিতি।. তত্রাবিংখতেৃদি রাত্রিংশতো। যৌবন মাচত্বারিংশতঃ 
সব্বধাত্বিত্ত্রিয়বলবীম্্যসন্পূণতা। অত উর্ধমীষৎপরিষ্থাণির্যাবৎুসপ্রতি- 
রিতি। সপ্তরতেরদ্ধং ক্ষায়মাণধাত্িন্দ্রিয়বলবীর্য্যোৎসাহমহন্তছনি বলী- 
পলিতথালিত্যজু্ং . কানশ্বাপ্রভতিভিরুপদ্রবৈরভিভূয়মানং. সব্ব- 
ক্রিয়ান্বনমর্থং জীর্ণাগারমিবাভিবৃষ্টনবসীদন্তং বৃদ্ধমাচক্ষতে । তত্রো- 

তরোন্তরাম্থ  বয়োহবস্থান্ত্তরোন্তরা ভেষন্রমাত্রাবিশেষা ভবন্তি 
খতে চ পরিহাণেন্ততাদ্যাপেক্ষযা প্রতিকুব্ৰাত । 

ভবন্তি চাত্র। 

বালে বিবদ্ধতে খ্ক্রেম্সা মধ্যমে পিত্তমেৰ তুঁ। 

ভূরিষ্টং বন্ধিতে বাঘুরৃদ্ধে তত্বীক্ষ্য যোজয়েং |" 

অধ্িক্ষারবিরেকৈস্ত বালবৃদ্ধৌ বিবর্জয়ে্। 
তৎ সাধ্োধু বিকারেষু মৃদ্ধীং কুর্ধ্যাৎ ক্রিয়াং শনৈঃ | 

দেহঃ স্থুলঃ কশেো মধ্য ইতি প্রাগুপদিষ্টঃ। 

কর্শয়েছ্ংহয়েচ্চাপি নদা স্থলকশৌ নরৌ । 
রক্ষণঞ্চেব মধ্যপ্য কুব্দীত সততং ভিষক্ 
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বলমভিহিতগুণৎ দৌর্বল্যঞ্চ স্বভাবদেষ জরাদিভিরবেক্ষিতব্যৎ | 
যম্মাদ্ বলবতঃ সর্বক্রিয়ী প্ররতিজ্ত ম্মাদবলমেবপ্রধানমধিকরণানাৎ | 

কেচিত্কশাঃ প্রাণবন্তঃ স্থুল শ্চাপ্পবল! নরা3| 
তন্মাৎ স্থিরত্বব্যায়মৈর্বলৎ বৈষ্ভঃ প্রতর্কয়েছ, ॥ 

সত্বন্ত ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিস্থানেঘবৈকল্যকরৎ | 
সত্বখান্ সহতে সর্ধৎ সংস্তভ্যাক্বীনমাত্বনা | 

'রাজসঃ স্তভ্যমানোইন্যৈঃ সহতে নৈব তাঁমসঃ ॥ 

প্রক্কৃতিৎ ভেবজং চোঁপরিফীদ্বক্ষ্যামঃ | সাত্যানি তু দেশ- 

কালজাত্যুতুরোগব্যারামোদকদিবান্বপ্ররসপ্রভৃতীনি প্রক্কতিবিকদ্ধ।- 
হ্যাপি যান্যাবাধকরাঁণি ভবস্তি | 

যে৷ রসঃ কম্পতে যন্য সুখীয়ৈব নিষেবিতঃ | 
ব্যায়ামজাতমন্তদ্বা' ত€ সাত্ম্যমিতি নির্দিশেৎ ॥ 

দেশন্ত্রানুপো জাঙ্গলঃ সাধারণ ইতি | তত্র বহ্দকনিঙ্গোনিত- 
নদীবর্ষণীহনো। মৃদ্রুশীতানিলে! বন্মহ্থাঁপর্বতরক্ষো। মৃছুল্কুমারোপ- 

চিতশরীরমনুষ্যপ্রায়ঃ কফবাঁতরোগভুয়িষ্ঠশ্চান্থপঃ | আঁকাশসমঃ 
প্রবিরলাষ্পকন্টকির্ৃক্ষ প্রারোহপ্পবর্ষ প্রঅবণোদপানোদকপ্রায় উষ্ণ- 

দাঁকণবাঁতঃ প্রধিরলাপ্পশৈলঃ স্থিরক্শশরীরমনুষ্যঃ প্রায়ো বাতপিত্ত- 
রোগভূযিষ্ঠশচ জাঙ্গলঃ | উভয়দেশলক্ষণঃ সাধারণ ইতি | 

, ভবন্তি চাত্র, 

সমাঁঃ সাধারণে যস্মাস্ছীতবর্ষোজ্মমাকতাঃ | 

দৌষাণাঁৎ সমত। জন্তোম্তম্মীৎসাধারণে। মতঃ ॥ 

ন তথ। বলবস্তঃ স্যর্জলজ! ব! স্ছলাহ্ৃতাঃ | 

দেশে নিচিত! দৌষা অন্তশ্মিন কোপমাগতাঃ ॥ 

উচিতে বর্তষানন্ত নাস্তি দেশরুতং ভয়ং | 
আহারম্প্রাচেষ্টাদে? তদ্দেশস্য গুণে সতিণ৷ 
৯ 
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দেশপ্রকুতিসাত্মযর্বিপরীতে৷ ইচিরোশ্খিতঃ | 
সম্পত্তো ভিষশীদীনাং বলসত্বায়ুষাৎ তথ ॥ 
কেবলঃ সমদেহাগ্নেঃ স্ুখসাধ্যতমো শীদঃ | 

অতোইন্তথ! ত্বসাধ্যঃ স্যাঁৎ কৃচ্ছ্ে ব্যামিশ্রলক্ষণঃ ॥ 

ক্রিয়ায়াত্ু গুণালাভে ক্তরিয়ামন্তাং প্রযোজয়েৎ। 

পুর্বস্তাঁৎ শীস্তবেগীয়াৎ ন ক্রিয়াসঙ্করে। হছিতঃ ॥ 

গুণালাভেইপি সপদি যদি সৈব ক্রিয়া হিত। | 
কত্তব্যৈব তদা ব্যাধি কচ্জছুসাধ্যতমে। যদি ॥ 

যএবমেনহ বিধিমেকরূপৎং বিভন্তি কালাদিবশেন ধীমান্। 

সমৃত্যুপাঁশান জগতোগদৌঘান্ ছিনত্তি ভৈষজ্যপরশ্বাঘেন। 

ষটত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ 

অথাতোমিশ্রকমধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামঃ। 

মাতুলুঙ্গাগ্মিমন্দণ চ দেবদাঁকমহোৌষধৎ | 
অহছিৎআ্রীচৈব রানা চ প্রলেপৌ বাতশৌফহৃৎ ॥ 
দুর্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকৎ চন্দনং তথ! | 

শীতলাশ্চ গণ1ঃ অর্বে প্রলেপ: পিতশোফহৃৎ ॥ 
আগন্তজে রক্তজে চ এষ এব বিধিঃ স্থৃতঃ | . 

বিধির্বিষঘো। বিষজে পিতক্ষোইপি ছিতস্তথ| ॥ 
অজগীন্ধীশ্বগন্ধীচ কাল। সরলয়া সহ । 

একৈবিকাঁজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেক্মশোফন্ৃৎ | 
'এতে বর্ান্ত্রয়ে। লোশ্রৎ পথ্যা পিগীতকানি চ। 
অনন্ত'চেতি লেপে ইয়ং সান্নিপীতিকশোঁক্ষিহৎ ॥ 

নিষ্কীত্রললণো। বাতে কোষ শীতঃ পয়োযুতঃ | 
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পিতে চোষ কফে ক্ষারমৃত্রাচ্যস্তৎপ্রশীন্তয়ে ॥ 
শণমূলকশিও্রণ1ৎ ফলানি তিলসর্ষপাঃ | 

শক্তবঃ কিন্বমতসী দ্রব্যাণ্যষ্তানি পাঁচনং ॥ 

চিরবিন্বোইগ্রিকে দ্তী চিত্রকো! হয়মারকঃ | 
কপোতথৃপ্রকঙ্কানাৎ পুরীষাণি চ দাকণং | 

ক্ষারদ্রব্যাণি ব। যানি ক্ষার! বা দীকণং পরৎ ॥ 

দ্রব্যাণাৎ পিচ্ছিলীনান্ত ত্বগ্ুলানি প্রপীড়নৎ | 
'যবগোধুমমাষাঁণীৎ চুর্ণানি চ সমাসতঃ ॥ 

শখ্িন্যঙ্কোঠিন্গমনঃ করবীরস্বর্চলাঃ | 

 শোধনানি কবায়াণি বর্থশ্চারগ্বধাদিকঃ ॥ 

অজগন্ধাঁজশৃঙ্গী চ গীবাক্ষী লাঙ্গলাহবয়1 | 
পুতীকশ্চিত্রকঃ পাঠ! বিভন্দৈলাহরেণবঃ ॥ 
কটুত্রিকং যবক্ষাঁরো! লবণানি মনঃশিল! | 
রঃ ত্রিব্ততা দত্তী হরিতা'লং সরা ই্রজ! ॥ 

শোধনীনাৎ. ব্তীনাৎ দ্রব্যাণ্যেতানি নির্দিশেহ | 
নিস কুর্ধ্যাৎকল্কানপি চ শোধনান্ ॥ 
কাঁদীসকটুরোহিণ্যোর্জাতীকন্দহরিদ্রেয়োঃ |. 
পূর্বোদ্দিষ্টেষু চাঙ্গেছু কুর্ধ্যাতলঘৃতানি বৈ ॥ 
অর্কোতমাৎ ন্ম,হীক্ষীরৎ পি! ক্ষারোত্তমানপি | 
জাতীমুলং হুরিদ্রে দে কাসীসং কটুরোহিণীৎ ॥ 

.পুর্বোদ্দষ্টানি চান্তানি কুর্ধযাৎ সংশোধনৎ স্বতৎ | 
মন্তুরকে। রীঁজরক্ষে। নিম্বঃ কোঁফাতকী ভিলীঃ। 
ব্হতী কণ্টকারী চ হরিতাঁলৎ মন£শিল1| 
শোধনানি চ যোজ্যানি তৈলে ভ্রব্তানি শোঁধনে ॥ 
কাসীমে লৈন্ধবে কিণে বচায়াং রজনীদয়ে। 
শোধনাঙ্গেযু চান্তেছু রণ ২ কুববীতি শোঁধনহ১। 
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সীলসারাদিসারেষু পটোলত্রিফলান্ু চ। 
রসক্রিয়া বিধাতব্য। শোঁধনী শোধনেষু চ ॥ 

শ্রীবেউকে সর্জরসে সরলে দেবদাকণি | 
সারেঘপি চ কুব্বীতি মতিমান্ ব্রণধূপনং ॥ 

কষায়াণামনুষ্ণানাঁং বক্ষাণাং ত্বক্ষু সাধিতং | 

শৃতশীতৎ কষায়ৎ বাঁ রোপণার্থেষু শহ্যাতে | 

সোঁমামৃতাশ্বগন্ধাস্ত কাকোল্যাদেখ গণে তথা । 
ক্ষীরিপ্ররোহেঘপি চ বর্তয়ে। রৌপণাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

স্মঙ্গা সোমসরল! সোমব্্ক! সচন্দনা | 

কাকোল্যাদিশ্চ কল্কঃ স্যাঁৎ প্রশস্ত! ব্রণরোপণে ॥. 

পৃথকৃপর্ণ্যাত্বগুপ্ত। চ হরিদ্রে মালতী সিনা | 
কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্য? স্যাৎ প্রশস্তো রোপণে ঘতে ॥ 

কাঁলান্নসার্ধ্যাগুকণী হরিদ্রে দেবদাৰক চ| 
প্রিয়ঙ্গৃবশ্চ রোখ্রঞ্চ তৈলে যৌজ্যানি রোঁপণে ॥ 
কন্ুক। ত্রিফল! রোখৎ কাঁসীসং শ্রবণা হয়া | 

ধবাশ্বকর্ণয়োস্তকৃ চ রোপণৎ চুর্ণমিষ্যতে ॥ 
প্রিয়ঙ্কুক1 সর্জরসঃ পুষ্প কাসীসমেব চ! 

্বকৃচুর্ণৎ ধবজং চৈৰ রোপণার্থং প্রশস্যতে ॥ 
তবক্ষু ন্যঞ্রোধবর্থন্য ত্রিফলায়াস্তথৈব চ। 

রসক্রিয়াৎ রোপণার্থে বিদধীত যথাক্রমং ॥ 

অপামার্গোইশ্বগন্ধ। চ তালপত্রী স্ুবর্চলা | 
উৎসাঁদনে প্রশস্যন্তে কাকোল্যাদিশ্চ যো গণ ॥ 

কাসীসং সৈন্ধবং কিণৃং কুকবিন্দো মনঃশিল! | 

কুক্কুটাগকপালানি স্থমনোমুকুলানি চ ॥ 
ফলৈঃ শৈরীষকারঞ ধাঁতুচর্ণানি যানি চু! 
ব্রণেযুৎসনমাহসেয়ু 'প্রশস্তাম্যবস।দনে ॥ 
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সমস্ত বর্ণমর্দং বা যথালাভমথাপি বা। 

পরযুদ্ীত ভিক্ প্রাঙ্ছো যথোঁদিফেযু কর্মস্থ ॥ 

সগুত্রিংশতমোইধ্যায়ঃ |: 

অথাতে! ভূমিগ্রপিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাপ্যামঃ। 

হবত্রশর্করাশ্মবিষমবলীকশ্বাশানাইদ্ভতন দেবতায়তনসিকতাভি- 

রনুপহতামন্যরামভঙ্কুরামদূরাদেকাং ম্িপ্ধীং প্ররোহবতীৎ মৃদ্বীং- 

স্থিরাং সমাৎ ক্ুষটাং গৌরীং লোছিতাঁৎ ব! ভূমিমৌধধার্থং পরীক্ষেত 

তগ্ভাং জাতমপি কুমিবিষশস্্াতিপপবনদহনতোয়সন্বাধমার্থৈরনুপহ্- 
তমেকরসং পুষ্টৎ পৃথবগ্ীঢুলমুদীচ্যাৎ চৌবধমাদদীতেত্যৌযধভূমি- 
পরীক্ষাবিশেষঃ সাঁমান্তঃ | 

বিশেষতস্তু | তত্রাশ্মবতী স্থিরা গুব্বা শ্যাম! কফ বা স্ুলুরক্ষ- 
শশ্যপ্রায়, স্বপুণভূরিষ্ঠ| | ন্িপ্ধ। শীতল অনোদকা ন্িগ্ধশশ্যতৃণ- 

কোমলরক্ষপ্রায়! শুক্লান্বুগুণভূয়িষ্ঠ। | নীনাবর্ণ লঘশ্মবতী প্রনিরলা- 

স্পপাতু ক্ষ প্রো হাহপ্নিগুণভূয়িষ্ঠ। | কক্ষ ভম্মরাসভবর্ণা তন্ুকক্ষ- 
কোটরাস্পরসরক্ষপ্রায়াইনিলগুণভূর্িষ্ঠ | মৃদ্বী সম! শ্বত্রবত্যব্যক্তর- 

সজলা সর্বতোইসাররক্ষ। মহাঁপর্বতরক্ষপ্রীয়। শ্যামা চাকাশগুণভু- 

য্ষ্ট| | 

তত্র কেচিদান্ুরাঁচা্্যাঃ। প্রারটবর্ষাশরদ্ধেম ্তবসন্তত্রীম্মেদু যথা- 

সংখ্যৎ মুলপত্রত্বকৃক্ষীরসারফলান্ত্যাদদীতেতি তত্তু ন সথ্যক্ কম্ঘাৎ 

সৌখ্যাগ্নেয়ত্বাজ্জগতঃ | সৌম্যান্সৌষধাঁনি সৌম্যে্ তুম্বাদদীতাগ্নেয়া- 
্াগ্নেয়েঘেব মব্যাপন্নগুণানি ভৰন্তি। সৌদ্যান্যৌঘধানি সৌগ্যেমুখীতুনূ 
ঘৃহীতানি সোমগুণভুয়িষ্ঠায়াং ভূমৌ৷ জাতান্যতিমধুরক্িদ্ষশীতানি 
জায়ন্তে| এতেন শেষং ব্যাখ্যাতৎ | 
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তত্র পৃথিব্যব্ুগুণভুয়িষ্ঠায়াং ভূমেখ জাঁতাঁনি বিরেচনক্রব্যাণ্যাদ- 
দীতাগ্ন্যাকাশমাকতগুণভুয়িষ্ঠীয়াং বমনত্ব্যাঁণি। উভয়গুণভূয়িষ্টা- 
যামুভয়তোভাঁগীনি | আকাশগুণভূয়িষ্ঠীয়াৎ সংশমনান্তেবং বল- 

বত্তরাঁণি ভবন্তি| সর্বর্বাণ্যেব চাঁভিনবান্থন্তত্র মধুষ্বতগুড়পিপ্পলী- 
বিড়দ্ষেভ্যঃ| সর্বাণ্যেব সক্ষীরাণি বীর্ধ্যবন্তি তেষামসম্পন্তাবনতি- 
ক্রীন্তনংবৎসরাণ্যাদদীতেতি | 

ভবন্তি চাত্র। 

গোপালান্তাপসা ব্যাধা যে চান্তে বনচারিণঃ | 

মুলাহারাশ্চ যে তেভ্যে। ভেবজব্যক্তিরিষ্যতে ॥ 

সর্বাবয়বসাধ্যেযু পলাশলবণাদিযু | 

ব্যবস্থিতো ন কাঁলোইস্তি তত্র সর্বে! বিধ্বীয়তে ॥ 

গন্ধবর্রসোপেতা ষড়িধ! ভূমিরিষ্যতে | 
তম্মাদ্ভূমিন্বভাবেন বীজিনঃ ষড্রসাবুতাঃ ॥ 

অব্যক্তঃ কিল তোয়স্য রসে। নিশ্চয়নিশ্িতঃ | 

রস্ এব সচাব্যক্তে ব্যক্ত ভূমিরসাভভবেৎ ॥ 

সর্বলক্ষণসম্পন। ভূমিঃ সাধারণ] স্মৃত। | 
দ্রব্যাণি যত্র তত্রৈৰ তপ্টণাঁনি বিশেষতহ ॥ 
বিদগ্ষেনীপরামৃমবিপন্নৎ রসাঁদিভিঃ। 
নবং দ্্রব্যং পুরাঁণৎ বা গ্রাহামেব বিনির্দিশেৎ ॥ 

বিড়ন্থং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রৎ সর্পিশ্চাপ্যনবং ছিতৎ। 
শেষমন্তত্ভিনবং গৃহীয়াঁদ্দোষবর্জিতং ॥ 

জঙ্গমানাৎ বয়ঃস্থানাং রক্তরোমনখাদিকং | 

স্ষীরঘুত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারেযু সংহরেছ ॥ 
প্লোতমৃন্ভীগুফল কশঙ্ুবিন্থ স্তাভিষজং | 
প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ ভেষজাগারমিষ্যতে ॥ 
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অফীত্রিৎশতমোঁহধ্যায়ঃ | 

অথাজে। দ্রব্যংগ্রহণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্ামঃ | 

সমাসেন সগুত্রিংশদৃদ্রব্যগণা ভবন্তি | তগ্যথা | বিদারিগীন্ধা 

বিদারী অহদেবা বিশ্বদেব! শ্বদৎ ই। পৃথকৃপণর্ণ শতাবরী সরিবা- 
রুষ্ণসীরিব। জীবকর্ষভকে1 মহাসহ' ক্ষু-্রলহ! রহত্যে? পুর্নবৈরণ্ডে 
হৎসপাদী রূশ্চিকাঁলযষভীচেতি | 

* বিদাঁরীণীন্ধাদিরয়ং গীণঃ পিত্বানিলাঁপহঃ | 

শোঁষগুলাঙ্গমর্দেোর্দশ্বীসকাসবিনীশনঃ ॥ 

আরগ্ধধমদনগৌঁপঘোপ্টাকুটজপাঁঠাঁকণ্ট কীপাটলা ঘূর্বেক্দ্রধবস- 
শুর্ণনিশ্বকুকণ্টকন্মীসী | কুকণ্টকগুড়ুচীচিত্রকশীঙ্গ ফা করজদ্য়পটো- 
লকিরাততিক্তকাঁনি স্থুষবীচেতি | 

আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেক্মবিষাপহঃ | 

মেহকুষ্ঠভ্বরবমীকওসে| ব্রণশৌধনঃ ॥ 
বকণাত্গলশি গ্রনধুশি গ্রুতক্র্ণরীমেষশৃজ্সীপুতীকনক্তণালমোঁরটা- 

গ্রিমস্থসৈরীয়করয়বিশ্বীবস্থকবসিরচিত্রকশতাবরীবিল্বাজ শৃজীদর্ভ বলছ- 
তীছয়ঞ্চেতি | 

বৰণাদির্ঘণোহেষ কফমেদোনিবাঁরণঃ। 

বিনিহঞ্তি শিরঃশুলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥ 

বীরতকসহচরদয়দর্ভবক্ষাঁদনীগুক্দ্রীনলকুশকা শাশ্মভেদকাগ্নিমন্ছ- 
মোরটাবস্থকবসিরমন্তুককুকণ্টকেন্দীবরকপোতিবন্কাঃ শ্বদং দ্রীচেতি। 

বীরতর্ধাদিরিত্যেষ গীণে! বাঁতবিকারনুৎ। 
অশ্রী শর্করা মুত্রকচ্ছাঘাতকজাপহঃ ॥ 

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধ ব্রমুকভূর্জমেষশৃঙ্গীতিন্চিশিচন্দ- 
নকুচন্দনশিংশপাঁশিরীবাসনধবার্ভুনতাঁলশাকনক্তমালপুতীকাশ্বকর্ণা- 
গুন্ধণি কালীয়কর্চেতি | 
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সালসারাদিরিত্যেব গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ | 

মেহপাঁও 1ময়হরঃ কফমেদোবিশোধণ্ঃ ॥ 

রোগ্রসাবররো্রপলাশকুটন্নটাশৌকফন্ত্রীকট: ফলৈলবাঁলুকসন্পু- 
কীজিঙ্গিনীকদন্বসালাঃ কদলীচেতি | 

এষ রোত্রাদীত্ুযুক্তো৷ মেদঃকফছরে। খণঃ| 
ঘোনিদোবহরস্তনী ব্রণ্যে। বিষবিনাশনঃ ॥ 

অর্কালর্ককরঞ্রদ্য়না গদক্তী নয়ুরকভা গীরা সেন্ড পুষ্পীক্ষু্রশ্বেত।- 
মহাশ্বেতারশ্চিকাঁল্যলবণীস্তাপসরক্ষশ্চেতি | 

অর্কাঁদিকে গণে। হোষ কফমেদোঁবিযাঁপছঃ | 

কমিকুষ্ঠপ্রশমনো! বিশেবাছ ণশোধনঃ ॥ 

স্ুরসার্শেতস্থরস ফণিজ্মকার্জকতু্তণস্গন্ধকস্মুখকালনা লকাস- 
মর্দক্ষবকখরপুষ্পাবিডক্স কট্ফলস্ত্রসীনিগু ভীকুলাহলোন ন্দুককর্নিকাফ- 
রী প্রাচীবলকাকমাঁচ্যে! বিষমুষ্টিকশ্চেতি। 

_আ্ুরসাদির্ণণো হোষ কফহৎ কমিস্থদনঃ | 

প্রতিশ্ঠায়াকচিশ্বানকাসক্ো ব্রণশোধনঃ ॥ 

মুফষকপলাশধবচিত্রকমদনরক্ষাশংশপাবস্তবক্ষাস্তবিফল! চেতি। 
মুফ্ষকাদির্গণে। হোষ মেদোঘ্ঃ শুক্রদোযহৃৎু। 

মেহার্শঃপাডরোথন্ঃ শর্করাশ্মরিনাশনও | 

পিপ্পলীপিপ্পলীঘুলচব্যচিত্রকশূঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলীহরেণুকৈ- 
ল্ ীজমোদেক্দ্রবপাঁশাজীরকসর্ষপমহানিপ্রকলহিস্কুভার্গীমধুরসাভিবি- 
বাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি | 

পিপ্পল্যাদিঃ কফছরঃ প্রতিশ্যায়ানিলাঁকচীঃ| 

নিহন্তাদ্দীপনে। গুলশুলন্নশ্চামপাঁচনঃ ॥ 
এলাতগরকুষ্ঠমাৎসীধ্যামকতৃকৃপত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ন্কৃহরেণুকা ব্যাস্ত 

নখশুকক্তিচগ্ডান্থৌণেরকশ্রীবেউকচোচচোরকবালকগুগ গুলুসর্জরসতু- 
কষ্কুন্দুককা২গুকম্পৃক্কো শীরভ্রদী ককুস্কঘানি পুক্নাণীকেশরঞ্চেতি | 
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এলাঁদিকো বাতকফে নিহুন্যা স্থিষমেব চ | 
বর্ণপ্রসাদন$* কণ্ডপিড়কাকোঠনাশনঃ ॥ 

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাশীকেশরঞ্চেতি | হরি্র। 

দাকহরিদ্রাকলশীকুটজবীজানি মধুকৎ চেতি| 
এতে বচাহরিদ্রীদী গণেধ শুন্যবিশোঁধনো | 
আমাতীসারশমনেধ বিশেষাদ্দেষপাঁচনোঁ ॥ 

স্ঠামামহাশ্যামাতৃরদাস্তী শঙ্খিনীতিম্বককম্পিল্লকরম্যকক্রমুকপুত্র- 
শ্রেণী্রাবাক্ষীরাজরক্ষকরঞীদয়গুড়,চীসপুলাচ্ছগলাস্ত্ীস্থধাঃ স্থুবর্ণক্ষীরী 

চেতি | 

উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গীণো গুল্বিষাঁপহঃ |. 
আনাহে্দেরবিভ্ভেদী তখোদাবর্তনাশনঃ ॥ 

রহতীকণ্টকাঁরিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি 
পাচনীয়ে৷ বহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ | 

কফারোচকনহৃুল্লাসমৃত্রকুচ্ছকজাপহঃ ॥ 

পটোলচন্দনকুচন্দনমুর্্বাগুড়,টীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি। 
পটোলাদির্ঘণঃ পিত্তকফারোচকনাঁশনঃ | 
জ্বরোপশমনো! ব্রণ্যশ্ছর্দিকণুবিষাপহঃ ॥ 

কাঁকৌলীক্ষীরকাঁকোলীজীবকর্ষভকমুদ্গপণমাষপণীমেদীমহ্থা-- 
মেদাছিন্নকহাঁকর্কটশৃঙ্গীতু গাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌগুরীকর্ধিরদ্ধিমৃদ্বীকা- 

জীবন্ত্যে। মধুকঞ্চেতি । 
কাঁকোল্যাদিরয়ং পিত্ত শোঁণিতানিলনাঁশনঃ | 
জীবনে। বংহণে। বৃষ্যঃ স্তন্তাশ্লেক্মকরস্তথা ॥ 

উষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্য়হিঙ্থৃনি তুণ্থকঞ্চেতি। 
উষকাদিঃ কফং হস্তি গীণে! মেদোৌবিশোবণঃ | 

অশ্মরী শর্করা মৃত্ররুদ্জু গুল প্রণাঁশনঃ ॥ 

সারিবামধুকচন্দনকুচন্দনপদ্মককা শ্মরীফলমধুকপুষ্পাগ্যশীরঞ্চেতি। 
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সারিবাদিঃ পিপাসাঘে। রক্তপিতহরো গীণঃ | 

পিত্তজ্বরপ্রশমনে। বিশেষাদ্দীহনাঁশনঃ 1 

অঞ্জনরসাঞ্জীননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্কুনীলোৎপলনলদনলিনকেশরাণিমধূ- 

কঞ্চেতি। 

অঞ্জনাদির্ধণো হেষ রক্তপিত্তনিবর্থণঃ | 

বিষোৌপশমনে! দীহৎ নিহস্ত্যাভ্যন্তরৎ তথা! ॥ 

পর্ষকত্রাক্ষাকটফলদাঁড়িমরাজাদনকতকফলশাঁকফলানি' ত্রিফ- 
লা চেতি। 

পরূধকাদিরিত্যেষ গণৌইনিলবিনাঁশনঃ | 

মুত্রদৌষছরে। হছ্ঃ পিপালাম্ে! কচিপ্রদত ॥ 

প্রিয়ঙ্কুসমঙ্গীধাতকী পুক্রা গীরক্তচন্দনকুচন্দনম্েেচরসরসাঞ্জীনকুত্তী- 

কআোতোইঞ্টনপন্নকেসরযৌজনবল্ল্যো দীর্ঘনূল! চেতি | 
অবন্ঠাথাতকীকুস্থমসদক্গা কটু ক্গমধুকবিস্বপেশিকারো এ্রুসাবররো- 

ধপলা শনন্দীরক্ষপন্মকেশরাঁণি চেতি | 
শীণোঁ পরিয়ঙগ স্বষ্ঠাদী পরাতীপীরনীশনে। 
সন্ধানীয়ো হিতে পিতে ব্রণানাঞ্চাপি রোৌপণেখ ॥ 

ন্যত্সোধেশভুক্বরাশ্বপ্থপ্রৃক্ষমধুকক পীতনককুভাঁআকোঁশীঅচোঁরক- 

পত্রজন্বদয়পিয়ালমধুকরোহিণীবন্ুলকদন্থবদরীতিন্দুকীসম্লকীরো ব্রসাব- 
ররোব্র ভল্লাতকপলাশ! নন্দীরক্ষশ্চেতি | 

হ্য্সোধাদির্ঘণে। ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ |. 

রক্তপিততহরো দাহুমেদোঘে। যোৌনিদৌযহৃৎ ॥ 

'গুড়,টী নিশ্বকুতুম্বুকচন্দনাঁনি পদ্মকঞ্চেতি | 
এষ সর্দবস্বরান্ হস্তি গুড়ুচ্যাঁদিজু দীপনঃ | 
হুল্লাসরোচকবমীপিপা সাঁদীহনাশনঃ ॥ 

উৎপলরক্কোৎপলকুমুদসৌধন্ষিককুবলয় সুগুরীকোণি মধুক- 
ঞেতি। 
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উৎপলা'দিরয়ং দাহপিত্বরক্তবিনীশনঃ | 

পিপাসাবিষদ্রোগচ্ছর্দিমুচ্ছ হরে! গণ ॥ 
মুস্তীহরিদ্রাদাকহরিদ্রাহরীতক্যামলকবিভীতককুষ্ঠহৈমবতী বচ- 

পাঠাকটুরোছিণীশাঙ্গ ফীতিবিবাপ্রীবিড়ীভল্লাতকানি চিত্রকঞ্চেতি | 

এষ মুক্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেক্মনিহ্থাদনঃ | 

যোনিদোষহরঃস্তন্যশোধনঃ পাঁচনস্তথ] ॥ 

৮৮৮৬ টা ত্রিফল। | 

পত্তঘ্রী মেহকুষ্ঠবিনাশনী | 

চক্ষুষ্যা লী চৈব বিষমজ্বরনাশনী ॥ 
পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাঁণি ত্রিকটুকং | 

ক্র্যষণং কফমেদোঁদ্ং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্ | 

নিহন্া দ্দীপনং গুলগীনসাপ্্যপ্পভামপি ॥ 

আমলকীহুরীতকীপিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি। 
আমল্ক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ | 

চক্ষষ্যে। দীপনে! ব্ষ্যঃ কফারোঁচকনাশনঃ ॥ 

ত্রপুসীনতা আরজতরুঞ্জলোহস্ত্বর্ণানি লোহমলঞ্চেতি | 

খণত্রপাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ| 
পিপাসাবিবন্ৃদ্রোগপাগুমেহহরভ্তথা ॥ 

লাক্ষারেবডুটজাসবদারকট ফলহরিদ্রীদ্বয়নিম্ব গু স্ছাদমালত্য- 

স্্রায়মাণ! চেতি। 

কবারস্তিক্রমধুরঃ কফপিত্তার্ভতিনাশনঃ | 

কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব হুউব্রণবিশোধনঃ ॥ 

পঞ্চ পঞ্চ মূলান্যত উর্দধৎ বক্ষ্যামঃ | তত্র ত্রিকপ্টকবহুতীরয়পৃ- 
থকপন্টে। বিদারিগন্ধ। চেতি কনীয়ঃ | 

কবায়তিক্তমধুরৎ কনীয়ঃ পঞ্চমুলকৎ | 
বাতপ্নৎ পিত্তশমনৎ বুংহণং বলবর্ধানং ॥ 
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বিশ্বাপ্নিমন্থাটপ্চুকপাটলীকাম্মর্ধ্যশ্চেতি মহৎ । 
সতিক্তৎ কফবাতন্নং পাকে লখ্বপ্সিদীপনম্ | 
মধুরানুরসঞ্চেব পঞ্চমূলৎ মহৎ স্তম্ ॥ 

অনয়োর্দশমুলমুচ্যতে | 
গাণঃ শ্বীনহরোহ্বেষ কফপিত্তাীনিলীপহ্ঃ | 

আমশ্য পাঁচনশ্চৈব সর্বজ্বরবিনাশনঃ ॥ 
বিদারীসারিবারজনীগুড়,চ্যোইজশৃঙ্থীচেতি ব্লীসংজ্ঞঃ |' 

করমর্দত্রিকণ্টক সৈরীয়কশতাবরীপৃত্নখ্যইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ ॥ 
রক্তপিতৃহবে1 হ্েতো শোফত্রয়বিনাশনে? | 
সর্র্ধমেহছরেধ চৈব শুক্রদোষবিনাশনেখ ॥ 

কুশকাশনলদর্ভকাগ্ডেক্ষুক! ইতি তৃণসংজ্ঞকঃ | 

মুদ্রদৌষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তৎ তখৈবৰ চ।| 

অন্ত্যঃ প্রয়ুক্তঃ ক্ষীরেণ শীত্রমেব বিনাশয়েহ ॥ 
এষাঁৎ বাঁতহরাবাস্ভাবস্ত্যঃ পিভবিনাঁশনঃ | 
পঞ্চকে৭ শ্লেম্মশমনীবিতরো! পরিকীর্তিতৌ ॥ 

তরিরতাদিকমন্যত্রোপদেক্ষ্যামঃ | 
সমাসেন গণ স্েতে প্রোক্তীস্ভেযান্ভ বিস্তরম্ | 

চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যামি জ্ঞাত্বা দোৌষবলাবলম্ ॥ 

এভিলে পান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সপর্থৎষি পাঁনকান্। 

প্রবিভজ্য যথান্তায়ৎ কুক্রীতি মতিমান্ ভিষকৃ ॥ 

ধুমবর্যানিলক্লেদৈঃ সর্বর্ষ্ঘনভিদ্রতে | | 
গ্রাহয়িত্ব। গৃহে স্যস্যেদ্বিধিনৌষধসং গ্রহ ॥ 
সমীক্ষ্য দোষভেদাংশ্চ গণশন্ ভিন্নান্ প্রযোজয়েহ | 

পৃথজ্বিশ্ান্ সমস্তান্ বা গীণহ বা ব্যস্তনংহছতং ॥ 
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একেনচত্বারিংশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সংশোধনমহংশমনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামঃ | 

মদনকুটজজীমুতকেক্ষ কুধামার্গবরুতবেধনসর্যপবিড়ঙ্গপিপ্পলী- 
করপ্ প্রপুক্নীড়কোবিদাঁরকবু'দীরারিফীস্বগন্ধাবিছুলবন্ধুজীবকশ্খেতাঁস- 

ণপুজ্পীবিষ্টীবচামৃগের্বাকচিত্রাচেত্যুর্ধভাগ্রহরাশি | তত্র কৌবিদীর- 
পুরর্বাণা ফলানি। কোবিদারাদীনাৎ মুলানি ॥ 

বিব্তাশ্যামাদভ্ীত্রবস্তীসগুলা শঙ্খিনীবিষার্ণিকাগবাক্ষীচ্ছগলা- 
স্ত্ীক্ব-কৃন্থবর্ণক্ষীরী চিত্রককিণিহীকুশকীশতিল্বককম্পিন্রকরম্যকপাট- 

লাপুহীহরীতক্যামলকবিভীতকনীলিনীচতুরঙ্কুলৈরগুপুতীকমহারক্ষন- 

পুস্ছদার্কজ্যোতিম্মতদচেত্যধোৌভাগহরাণি | 
তত্র তিশ্বকপূর্র্বাণাং মুলীনি | তিম্বকাদীনাং পাটলা স্তীনাং 

ত্বচঃ। কম্পিল্লকফলরজঃ | পৃর্ণাদীনামেরগাত্তানাৎ ফলানি |, পু 

তীকারথধয়োঃ পত্রাণি | শেষাপাৎ ক্ষীরাণীতি | 
কোশ্টাতকী সগুল! শঙ্খিনী দেবদালী কারবেল্লিকাচেত্যুভয়তো- 

ভাগহরাণি | এষাং স্বরস! ইতি| 

শিপ্পলীবিড়ঙ্গাঁপামার্থশিগ্রুসিদ্ধার্থকশিরীষমরিচকরবীরবিশ্বীপ্ি- 
রিকর্নিকাকিণিহীবচাজ্যোতিম্মতীকরঞ্জরীর্কালর্কলশুনাঁতিবিষীশৃজ্জবে- 
রতালীশতমালস্রসার্জকেন্কুদী মেষশূঙ্গীমাতুলুঙ্গীমুকস্ত্ীপীন্পুজীতী শী- 

,লতালমধূকলা ক্ষাহিস্ুলবণমদ্ভণ্োশক্দ্রসমৃত্রীণীতি শিরোৰিরেচনানি| 

তত্র করবীরপূর্বাণাৎ ফলানি | করবীরাদীনামর্কাস্তানাৎ মূলানি | 

তালীশপুর্বাণাৎ কন্দাঃ| তালীশাদীনামর্জকান্তানাৎ পত্রাণি-4_ 
ইন্ুদীমেষশূ্গীত্বচৌ | মাতুনুঙ্গীমুকঙ্গীপীলুজাতীনাৎ পুষ্পাণি। 
শীল্তালমধুকানাৎ সারাঃ। হিঙ্থুলাক্ষে নির্ধ্যাসৌ৷ | লবণীনি পীর্থি- 

ববিশেষাঃ | মদ্ঘুন্তাসবসংযোগীঃ| গ্বৌমুত্রশকদ্রসে মলাবিতি | 
_. সংশমনান্যতউর্ধাং বক্ষ্যামঃ | তত্র ভঙ্রদাককুষ্ঠছরিদ্রাবকণমেষ- 

১১ 
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শঙ্গীবলাতিবলার্তরলকচ্ছুরাসল্লকীকুবেরাক্ষীবীরতৰসহচরাগ্িমন্থবৎ- 
সাঁদগ্তেরগুশমভেদকালর্কার্কশতাবরীপুঅর্নবাবস্ুকবসিরকাঞ্চনকভার্গী- 
কার্পাসীরশ্চিকালীপত্তুরবদরযবকৌলকুলপ্ধপ্রভৃতীনি বিদারিখন্ধাদিশ্চ 
দ্বে চান্ঠে পঞ্চমুল্যেণ সমাসেন বাঁতসংশমনো বগি | 

চন্দনকুচন্দনস্ীবেরো শীরমঞ্ভিষ্ঠীপয়স্যাঁবিদারিশতাবরীগুক্দ্রীশৈবা- 
লকহ্লারকুমুদোৎপলকদলী কন্দলীদু্ব্বামুর্বাপ্রভৃতীনি কাকোল্যাদির্ন্য- 
প্রোধাদিস্তণপঞ্চমূলমিতি সমীসেন পিত্তসংশমনো বর্গ | 

কালেয়কাগুকতিলপর্পকুষ্ঠহরিদ্রীশীতশিবশতপুষ্পাঁএরলণরা- 
স্নাপ্রকীর্য্যোদ কীর্য্যে্ুদী সমনঃকাঁকাঁদনীলাক্গলকী হস্তিকর্ণমুগ্জাতক- 

লামজ্জকপ্রভৃতীনি বল্ীকণ্টকপঞ্চমূলে/ পিপ্পল্যাদির ছিত্যাদির্খ,- 
হকাদির্র্বচাঁদিঃ স্ুরসাদিরারগধাঁদিরিতি জমাঁসেন শ্লেম্মসংশযনো 

বর্থঃ| তত্র সর্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্রিপুকষবলান্ত্ভিসমীক্ষ্য বিদ- 
ধ্যাৎ| তত্র ব্যাধিবলাদধিকমৌষধমুপযুক্তং তমুপশময্য ব্যাধিং 
ব্যাধিমন্তমাবহুতি | অগ্নিবলা দধিকমজীর্ণং বিষভ্য বা! পচাতে | পুকক- 
ববলাদধিকং গ্রানিমূচ্ছ +মদাঁনাবহতি | দংশমনমেবং সংশোঁধনমতি- 

পাতয়তি। হীনমেভ্যো দত্তমকিঞ্চিৎকরং ভবতি | তম্মীৎ-সমমেব 
বিদধ্যাৎ | 

ভবস্তি চাত্র | 
রোগে শোধনসাধ্যে তু যৌ ভবেদ্দোৌষহূর্র্বলঃ | 

তস্মৈ দষ্ান্তিষক্ প্রাঁজ্ছো দৌঁষপ্রচ্যাবনং মৃছু ॥ 
চলে দোষে মৃদে কোঁষ্ঠে নেক্ষেতাত্র বলং থা | 
অব্যাধিহর্বলস্তাপি শোৌধনং ছি তদা ভবে ॥ 

ব্যধ্যাদিফু তু মধ্যেতু কাঁথস্যাঞ্জলিরিষ্যতে | 

বিড়ালপদকং চূর্ণং দেয়ঃ কল্কোইক্ষসম্মিতঃ ॥ 
স্বয়ং প্ররততদৌষশ্থা মৃহুকোষ্ঠস্য শোধনং | 
ভবেদপ্পবলশ্যাপি প্রযুক্তৎ ব্যাধিনাশনং ॥ 
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চত্বারিংশত্মোহধ্য রঃ | 

আথাতো দ্রব্যরস গুণবীর্য্যবিপাকবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং 

ব্যাখ্যান্তাঁমং | 

কেচিদাঁচার্ধয। ক্রবতে উরব্যৎ প্রধান কম্মাদ্্যবস্থিতত্বাদিছ খলু 
দ্রব্যৎ ব্যবচ্িতং ন রসাদয়ো যথামে ফলে যেরসাদয়ন্তে পক্ষে ন 

সস্তি। নিত্যত্বীচ্চ নিত্যৎ হি দ্রব্যমনিতা! গুণ! যথা কল্কাদিপ্রবি- 

ভাখঃ, সএব সম্পন্নরসগন্ধো ব্যাপননরসগন্ধে! বা ভবতি | স্বজীত্য- 

বন্থানাচ্চ যথ! হি পার্থিবৎ দ্রব্যমন্যভাবং ন গচ্ছত্যেবং শেষাণি | 

পঞ্চেব্দিয়গ্রহণাচ্চ পঞ্চভিরিক্দ্িয়ৈধবহ্হতে দ্রব্যৎ ন রসাঁদয়ঃ | 
আত্রয়ত্বাচ্চ দ্রব্যমাক্তিত রসাদয়ে। ভবস্তি | আরম্তসামর্থ্যাচ্চ দ্রব্যা- 

ভ্রিতআরস্তো যথ! বিদারিশীন্ধাদিমাহৃত্য সঙ্ষদ্ঞ বিপচেদ্িত্যেবম!- 

দিযু ন রসাদিঘারস্তঃ | শাস্প্রামাণ্যাচ্চ শাস্ত্রে ছি জ্রব্যৎ প্রধান- 

মুপদেশে হি যোগানাৎ যথ! মাতুলুক্গাগ্মিমন্ত্বৌ চেতি ন রসাদয় উপ- 
দিশ্যন্তে | .ক্রমাপেক্ষিতত্বাচচ রসাদীনাৎ বসাদয়ে। হি দ্রব্যক্রমমপে- 
ক্ষন্তে যথা তকণে তৰণীঃ সম্পুর্ণে সম্পুর্ণইতি । একদেশসাধ্যত্বাচ্চ 
দ্রব্যাণীমেকদেশেনাপি ব্যাধয়ঃ সাধ্যন্তে যখ। মহারক্ষক্ষীরেণেতি 
তম্মাদ্দ্রব্যৎ প্রধানং দ্রব্যলক্ষণক্ত ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকীরণমিতি | 

নেত্যাহুরন্তে | রসান্ডু প্রধানৎ কল্মাদাখমাদাখশীমোহি শাজ্মুচ্যতে 

শোস্কে ছি রস! অধ্িক্কত। যখ! রসায়ত্ত আহুণর ইতি তস্মিংশ্চ 
প্রাণাঃ| উপদেশাচ্চোপদিশ্যস্তে হি রস যথ মধুরাক্লবণ! বাঁতং 

শময়স্তি | অনুমানীচ্চ রসেন হ্নুমীয়তে দ্রব্যৎ যথা! মধুরমিত্তি +- 
ঝবিবচনাচচ খষিবচনৎ বেদে! যখ! কিঞ্চিদিজ্যার্থৎ মধুরমাহরেদিতি | 
তস্মান্রেসাঃ প্রধানৎ রসেখু গুণসংজ্ঞ। | রসলক্ষণমন্যত্রোপদেক্ষ্যাঙ্গীঃ | 

নেত্যাহুরগ্ভে | হীর্য্যৎ প্রধানমিতি কল্মাত্তঘশেনৌবধকর্মনি্পতেঃ | 

'ইচ্ছৌষধকর্মাণ্যর্ধাধোভাগোভয়ভাগসংশোধনলংশমনসংগ্রাহকাগ্ি- 
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দীপনপ্রপীড়নলেখনরংহণরসায়নবাজীকরণশ্বযখুকরবিলয়নদহুনদার- 

ণমাদনপ্রীণপ্রবিষপ্রশমন।নি বীর্ধ্যপ্রীধান্তাস্ভবস্তি | তচ্চ বীর্য্যৎ দ্বিবি- 

ধমুফং শীতং চাীষোনীয়ত্বাজ্জর্থতঃ| কেচিদফটবিধমাহুকষৎ শীতং 
স্লিপ্কং কক্ষৎ বিশদৎ পিচ্ছিলৎ মৃদু তীক্ষৎ চেত্যেতানি বীর্ধ্যাণি 

স্ববলগুণোঁৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়া স্বকর্ম কুর্বস্তি যথা! তাবম্বহৎপঞ্চমূলং 

কষায়ং তিক্তীনুরসৎ বাঁতৎ শময়েছুষ্তবীর্ধ্যত্বাৎ তথা কুলুগ্থঃ কষায়ঃ 

কটুকঃ পলাওঃ স্নেহভাবাঁচ্চ | মধুরশ্চেক্ষুরসো বাঁতিৎ বর্ধয়তি শীত- 

বীর্ধযত্বাৎ | কটুক! পিপ্পলী পিত্তৎ শমরতি মৃদ্শীতবী্ধ্যখীদ্রমাম- 
লকৎ লবণৎ সৈন্ধবঞ্চ | তিক্তা কাঁকমাচী পিতৎ বর্ধয়তুযুষ্ণবীর্ধ্য- 

তবশ্বধুরামৎস্যাশ্চ | কটুকং মূলকং শ্লেত্মাণৎ বর্দয়তি স্সিদ্ধবীর্য্যত্বাৎ | 

অন্রৎ কপিশখং শ্লেম্মাণংৎ শময়তি কক্ষবীর্ধ্ত্বাম্বধুরং ক্ষৌত্রঞ্চ। 

তদেতনিদর্শনমা ত্রমুক্তৎ | 
ভবস্তি চাত্র। 

যে রস! বাতশমনা ভবস্তি যদি তেষু বৈ | 
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণৎ ॥ 

যে রাঃ পিত্তশমন। ভবস্তি যদি তেযু বৈ| 
তৈক্ষেযোফ্যলঘুতাশ্চৈব ন তে তত্কর্বকাীরিণঃ ॥ 

যে রসীঃ শ্লেম্মশমন। ভবস্তি যদি তেষু বৈ 
স্সেছখৌরবশৈত্যানি বলাসং বর্দয়ন্তি তে ॥ 

তন্মাদবীর্ষ্যৎ প্রধানমিতি | নেত্যাছরন্যে | বিপাঁকঃ প্রধান, 

মিতি কল্মাৎ জন্যত্তিখ্যাবিপীঁকত্বাদ্দিহ সর্ধদ্রব্যাপ্যভ্যবহৃতানি 
সম্যক মিথ্যা বিপক্কানি গুণৎ দোঁষৎ বা জনয়ভ্তি। তত্রানুরন্তে 

প্রতিরসং পাক ইতি | কেচিভ্রিবিধমিচ্ছস্তি মধুরমন্গং কটুকঞ্চেতি 
তণ্ভু ন সম্যক্ ভূতগুপাদাশীমাচ্চান্্রে। বিপাকো নাস্তি পিত্ৃং ছি বিদ- 
গ্ধম্তামুপৈত্যপ্নের্মন্দত্বাৎ | যগ্ভেবং লবণোইপ্যন্তঃ. পাঁকে। ভবি- 

ব্যতি শ্লরে্মা হি বিদগ্ধ! লবণতামুপৈতি মধুরে! মধুরত্যান্োইম- 
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শ্যৈবং সর্বেষামিতি কেচিদাহ্দূক্টাত্তৎ চোপদিশস্তি যথা ভাঁবৎ 
স্ীরৎ স্থালীগতমভিষ্পচ্যমানং মধুরমেব স্যাতৃথ| শালিযবমুদগীদয়ঃ 
প্রকীর্ণাঃ অ্বভাবমুত্তরকীলেইপি ন পরিত্যজস্তি তদ্বদিতি | কেচি- 
দবদন্তযবলবস্তে! বলবতাৎ বশমায়াস্তীত্যেবমনবস্থিতিস্তস্মাদিসিদ্ধান্ত- 
এষঃ | আগমে ছি ছ্িবিধ এব পাকে! মধুরঃ কট্ুকশ্চ তয়োর্মধুরা- 
খ্যো গুকঃ কটুকাখ্যে। লদ্চুরিতি তত্র পৃথিব্যগ্ডেজোবায্বাকাশানাৎ 
দ্বৈবিধাং ভবতি গুণসাধর্শ্যপ্টকত| লঘৃত| চ পৃথিব্যাঁপশ্চ গুর্ব্ধ্যঃ 
শেষাঞি লথুনি তম্মাদৃদ্বিবিধ এব পাক ইতি । 

ভবন্তি চাত্র | 

দ্রব্যে পচ্নুমানেফু যেঘম্বুপৃথিবীগুণাঃ | 

নির্বর্বস্তেইধিকান্তত্র পাকে! মধুর উচ্যতে ॥ 
তেজোইনিলাকাশগুণীঃ পচ্যমানেষু যেবু তু | 

নির্স্তস্তেইধিকান্তত্র পাঁকঃ কটুক উচ্যতে ॥ 
পৃথকৃত্বদর্শিনামেষ বাদিনাৎ বাঁদসংগ্রহঃ | 
চতুর্ণামপি সামর্থযমিচ্ছন্ত্যত্র বিপশ্চিতঃ ॥ 
'তদক্রব্যমাত্বন। কিঞ্িৎ কিঞ্িদ্বীর্যেণ সেবিতং | 

কিঞ্চিদ্রসবিপাকাভ্যাৎ দোষং হস্তি করোতি ব। ॥ 

পাকে নাস্তি বিন| বীর্ধ্যাদ্বীর্ধ্যৎ মাস্তি বিন! রসাৎ | 

রসে নাস্তি বিন! দ্রব্যাদ্দ্রব্যৎ শ্রেন্ঠমতঃ স্মতৎ ॥ 

জন্ম তু ব্যরসয়োরন্মোইন্যাপেক্ষকৎ স্মৃতৎ | 
অন্টোইন্যাপেক্ষকং জন্বা যথাশ্যাদ্দেছদেহছিনোঃ ॥ 
বীর্ষ্যসংজ্ঞ! গুণ! যেই! তে২পি দ্রব্যাশ্রয়াঃ স্তাঃ | 
রসেষু ন বসন্ত্যেতে নিগু পাস্তু গুণীঃ স্বৃতাঃ ॥ 
জেব্যে ভ্রব্যাণি ষন্মাদ্ধি বিপচ্যস্তে ন বড়্সাঃ | 

শ্রেন্ঠং দ্রব্যমতে। জ্ঞেয়ৎ শেষ! ভাবাস্তদাশ্রয়াঃ ॥ 



১২৬ স্আচতঃ | [ অধ্যায় ৪৯ | 

অনমীমাংশ্ান্চিত্ত্যাখনি প্রসিদ্ধানি স্মভাবতঃ | 

আঁগমেনোপযোজ্যাঁনি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ ॥ 
প্রত্যক্ষলক্ষণফলঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্ভাবতঃ | 

নৌবধীর্থেতুভির্কিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন ॥ 

সহজ্রেণাপি হেতুনীৎ না ঘষ্ঠাদিরবর্বরেচয়েৎ | 

তন্দাত্তিষ্ঠেতু মতিমানাথামে নতু হেতুযু ॥ 

একচতারিংশভমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

অথাতে। দ্রপ্যবিশেষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ৎ ব্যাখ্যান্যাম? | 

পৃথিব্যপ্তেজৌবাযাকাশীনাঁৎ সমুদীয়াদ্দ্রব্যাভিনির ভিকৎকরস্ত- 

ভিব্যঞজীকে। ভবতীদং পার্থিব মিদমাপ্যমিদৎ তৈজসমিদং বাঁয়ব্যমিদ- 

মাকাশীরমিতি | তত্র স্কুলসারসান্দ্রম্দস্থিরখরগুককতঠিনগরন্ধবন্ুলমী- 
বকষায়ং প্রায়শো মধুরমিতি পার্থিবং তৎ স্ৈর্য্যবলসক্ঘাঁতোপচয়- 
করং বিশেষতশ্গাধোগতিস্মভাবমিতি | 

শীতস্তিমিতন্নিপ্ধমন্দগুকসরসীক্দ্রমুদ্পিস্ছিলরসবহলমীষৎকষাঁ- 

রাঅলবণৎ মমুররস প্রায়মাপ্যং তৎ স্বেছনপ্রহলাদনরুেদনবন্ধনবিষ্যন্দন- 

করমিতি ॥ 

উষ্ণতী ক্লুস্থক্ষমকক্ষখরলঘুবিশদৎ রূপপুণবহুলমীষদক্লবণং কটু- 
করসপ্রায়ং বিশেষতশ্চোর্ধগতিস্বভাবমিতি তৈজসং তদ্দছনপচনদা- 

ব্েধিতাপনপ্রকাশন প্রভাবর্ণকরমিতি | 

স্বক্্মকক্ষখরশিশিরলঘুবিশদৎ স্পর্শবহুলমীষততিক্তৎ বিশেষতঃ 
কষামিতি বাঁয়বীয়ংতদ্বৈশদ্যলীঘবগ্নপনবিরূক্ষ ণবিচারণকরমিতি | - 

শক্ষন্থন্মনমৃছ্ব্যবারিবিবিক্তমব্যক্তরসং শব্দবহুলীকাঁশীয়ং তন্মা- 
দ্দবশৌধিধ্যলীঘবকরমিতি | 



অধ্যায় ৪১ | | স্বব্রস্থানহ, | ১২৭ 

অনেন নিদর্শনেন নানৌষবীভূতৎ জণতি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমস্তীতি কৃত 
তং তৎ যুক্তিবিশেষম্র্থৎ বাঁভিসমীক্ষ্য স্ববীর্য্যগুণযুক্তানি ভ্রব্যাণি 
কর্মকরাঁণি ভবস্তি | তাঁনি যদ] কুর্বস্তি স কাঁলঃ যৎকুর্বস্তি তৎ কর্ম 

যেন কুর্বস্তি তদ্ীর্য্যৎ ঘত্র কুর্বস্তি তদধিকরণৎ যথ৷ কুর্বস্তি স উপায়ে! 
যনিষ্পাদয়াতি তৎ ফলমিতি | 

তত্র বিরেচনদ্রব্যাণি পৃথিব্যন্ুগুণভূয়িষ্ঠানি পৃথিব্যাপো গুর্ব্যো 
গুকত্বাদ ধোঁগচ্ছস্তি তম্মাদ্বিরেচনমধোগুণভূয়িষ্টমনুমানাৎ | বমন- 

্রব্যাপ্রমিবাযুগ শভুয়িষ্ঠান্তপ্িবাঁয়ু হি লু লঘঘুত্বাচ্চ তান্্যর্দমুতিষ্ঠন্তি 

তন্মাদ্বমনমপূযুর্গুণভূয়িস্ঠমুক্তৎ | উভয়গুণভুয়িষ্টমুভয়তৌোভাগৎ | 
আকাঁশগুণভূয়িষ্ঠঘ সংশসনং | জংগ্রাহকমনিলগুণভূয়িষ্ঠমনিলন্থয 

স্োণা স্বকত্বাৎ। দীপনমগ্লিগুণভূয়িষ্ঠৎ! লেখনমনিলানলগুণভূয়িষ্ঠৎ | 
রংহণৎ পৃথিব্যন্বুগুণভূয্রিষ্ঠৎ | এবমৌবধকর্মাণ্যনুমাঁনাৎ সাঁধয়ে। 

ভবস্তি চাত্র | 

ভূতেজোবারিজৈর্রব্যৈঃ শমং যাঁতি সমীরণঃ | 
ডূম্যম্ুবাঝুজৈঃ পিতৎ ক্ষিপ্রমাপ্পোতি নির্বতিৎ ॥ 
খতেজোইনিলজৈঃ শ্লেম্মা শমমেতি শরীরিণাঁৎ | 

'বিয়ৎপবনজাতীভ্যাং বদ্ধিমাপ্পোভি মাকতঃ ॥ 

আগ্নেয়মেব যদ্দ্রব্যৎ তেন পিতমুদীর্্যতে | 

বস্থধাজলজাতীভ্যণৎ বলাসঃ পরিবর্তে ॥ 

এবমেতদৃগুণীধিক্যৎ উরব্যে দ্রব্যে বিনিশ্চিতৎ | 

ছ্বিশে। বা বহুশো! বাপি জ্ঞাত! দৌষেইবচারয়েহ ॥ 
তত্র যইমে গুণ] বীর্ধ্যসংজ্ঞকাঃ শীতোফনিপ্ণকক্ষমৃদতীক্ষুপি-, 

চ্ছিলবিশদাস্ভেযাং তীক্ষোক্টাবাগেয়ে। শীতপিচ্ছিলাবন্ুগুণভূয়িষ্ঠে। 
পৃথিব্যন্থুগুণভূয়িষ্টঃ মেহঃ | তোয়াকাশগুণভূয়িষ্ঠৎ মৃদ্ত্বং | *বায্ু- 
ুগভূরিষ্ঠং রৌক্ষ্যং | ক্ষিতিসমীরণগুণভূয়িষ্ঠৎ বৈশগ্যৎ | গুকল- 
ঘুবিপাকাবুক্তগুণে? | তত্রোক্ন্সিগ্জৌ বাঁতগ্গেণে | শীতমৃছ্রপিপ্ছিলাঃ 



১২৮ স্জ্রুচতঃ | 1 অধ্যায় ৪২। 

পিত্বপ্রাঃ | তীক্ষরক্ষবিশদাঃ শ্লেক্ক্নাঃ | গুকপাঁকে! বাতপিত্তপ্বঃ | 

লঘুপাকঃ শ্লেম্স্ঃ| তেষাৎ মৃদ্শীতোক্চাঃ স্পর্শগ্রাহ্যাঃ | পিস্ছিলবি- 

শদেখ চক্ষুঃস্পর্শাভ্যাৎ | মিপ্ধকক্ষে1 চাক্ষুষেখ | শীতোক্ছেণ সুখছুঃ- 
খোৎুপাঁদনেন। গুকপাকঃ স্থটবিপ্ত্রতয়। কফোৎক্লেশেন চ | লঘু- 

ব্ধবিণ্মৃত্রতয়! মাকতকোপেন চ। তত্র তুল্যগুণেষু ভূতেষু রসবিশে- 

ষমুপলক্ষয়েৎ | তগ্ভথা | মধুরোগুকশ্চ পার্থিবঃ | মধুর স্সিপ্ধশ্চপা 
ইতি। | 

ভবতি চাত্র | 

গুণ! য উক্ত ভ্রব্যেষ শরীরেঘপি তে তথা | 

স্থানরদ্দিক্ষয়ান্তম্মাদ্দেছিনাং ভরব্যজ্ুছতুকাঃ | 

দ্বিত্বারিংৎশতমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতো। রসবিশেষ বজ্ঞানীয়মধাায়ৎ ব্যাখ্যাস্যাম£। 

আকাশপবনদহনতোয়ভূমিযু যথাসঙ্খ্যমেকোত্তরপরিবদ্ধাঃ 

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ | তম্মাদাপ্যে। রসঃ পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরা- 
নুগ্রহাঁৎ পরস্পরানু প্রবেশাচ্চ সর্বেষু সর্কেষাৎ সান্নিধ্যমস্ত্যুতৎকাঁপ- 

কর্ষাত্ গ্রহণৎ। স খল্বাপ্যে। রসঃ শেষভৃতসংসর্াপ্থিদগ্ধঃ ষোট। বিভ- 

জ্যতে | তগ্তথা | মধুরোইস্স! লবণঃ কটু কস্তিক্তঃ কষাঁয় ইতি | তে চ 
ভূয়ঃ পরম্পরসৎসর্গাভিব্টিধ] ভি্ভান্তে। তত্র ভূম্যঘ্বুগুণবাহুল্যান্বধুরঃ | 
ভূম্যগিগণবাহুল্যাদঞজঃ | তোয়াগ্নিগুণবাভুল্যাল্লবণঃ | বাধগ্নিগুণ- 

_ঝাকুল্যাৎ কুক: | বাধাকীশগুণবাুল্যাতিক্তঃ| পৃথিব্যনিলগুণ- 
বানুল্যাৎ কষায় ইতি। তত্র মধুরাআ্লবণ। বাতন্নাঃ। মঘুরতিক্তকষায়াঃ 
পিতস্কঃ | কটুতিক্তকবায়াঃ শ্লেত্বপ্প'ঃ | তত্র বাসুরাত্মনৈবাস্বা প্- 
মাগ্নেরং প্লেশ্ম। সৌম্য ইতি। ত এব রসাঃ স্বমোঁনিবর্ধনা অন্যযো- 
নিপ্রশমন|শ্চ | কেচিদাহুরগ্লীযোশীয়ত্বাজ্জগীতে। রস। দিবিধাঃ সৌ- 



অধ্যায় ৪২1] স্থত্রস্থানং | ১২৯ 

ম্যাআগ্নেয়াশ্চ | তত্র মধুরতিক্তকবায়াঃ সৌম্যাঃ কটব্রলবণা আ- 
গ্েয়াঃ | মধুরাম্রলবণাঃ স্সিপ্ধ। গুরবশ্চ |. কটুতিক্তকষায়া রক্ষা! লঘ- 
বশ্চ | সৌগ্যাঁঃ শীতা আগেয়াশ্চোষ্ণাঃ | 

তত্র শৈত্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশগ্ঠবৈষন্যগুণলক্ষণো! বায়ুস্তম্ত স- 
মানযোনিঃ কষায়ে! রসঃ সোইস্য শৈত্যাৎ শৈত্যৎ বর্দয়তি রৌক্ষ্যা- 
্রৌক্ষ্যৎ লাঘবাল্লাঘবৎ বৈশগ্াৎ বৈশগ্ভৎ বৈষত্তাদৈষক্তমিতি | 

উষ্যযতৈক্ষ্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশছ্যগুণলক্ষর্ণৎ পিত্বং তশ্য সমান- 
যোদিঃ কটুকো। রসঃ সোইন্তাষ্াদৌস্্যৎ বর্ধয়তি তৈক্ষ্যা তৈক্ষ্যৎ 
রোক্ষ্যান্দ্রোক্ষ্যৎ লধবাল্লাঘবং বৈশগ্ভাঁদ্বৈশগ্তমিতি | 

. মাধুর্্যন্বেছখৌরবশৈত্যপৈচ্ছিল্যগুণলক্ষণঃ শ্লেক্ষা তস্য সমান- 
যানির্ধুরো রসং সোইম্য মাধূর্য্যাম্ীধুর্য্যৎ বর্দয়তি ন্েহাঁৎ স্মেহং 
গৌরবাদেীরবৎ শৈত্যাৎ শৈত্যৎ পৈচ্ছিল্যাৎপৈচ্ছিল্যমিতি | তম্ 
পুঅরন্যযোনিঃ কটুকো রসঃ স শ্লেশ্ণঃ গুত্যনীকত্বাৎ কটুকত্বান্বা ধরধ্য- 
মভিভবতি | রৌক্ষ্যাৎ স্েহৎ লাঘবাঁদেশীরবমৌফ্যাঁৎ ত্য 
বৈশগ্ভাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি | তদেতন্নিদর্শনমাত্রযুক্তৎ | 

রসলক্ষণমতউর্ধং বক্ষ্যামঃ | তত্র যঃ পরিতোষমুৎ্পাঁদয়তি 

প্রহলাদয়তি তর্পয়তি জীবয়তি মুখাবলেপৎ জনয়তি শ্লেম্বাণৎ চাভি- 

বর্দায়তি স মধুরঃ| যে! দন্তহষমুৎপাদয়তি মুখাভ্রাবং জনয়তি শ্রদ্ধ।- 
ঞ্োোৎপাদয়তি সোহন্সঃ| যে। ভক্তকচিমুৎপাঁদয়তি কফ প্রসেকৎ জন- 

যতি মার্দবঙ চাঁপাঁদয়তি সলবণঃ | যে! জিহ্বাগ্রং বাঁধতে উদ্বেগ্ং 

জনয়তি শিরে। গৃহীতে নাসিকাঞ্চ আবয়তি স কটুকঃ| যে! শীলে 
চোষমুৎপাদয়তি মুখবৈশগ্ৎ জনয়তি ভক্তকচিং চাঁপাদয়তি "হর্ষ: 
স তিক্তঃ| যো বক্ত,ং পরিশোধয়তি জিহ্বাং স্তত্তয়তি ক্ঠং বক্নাতি 
'হৃদয়ং কর্ষতি গীড়য়তি চ স কষায়ঃ | 

রসগুণানত্ উর্দাৎ বক্ষ্যামঃ | তত্র মধুরো রসে! রসরক্তমাঁসমে- 

দৌইস্থিমজ্দৌজংশু্রস্তন্যবর্ধান শ্চ্ষুয্যঃ কেশ্ট্ো৪বর্যে। বলরুৎ সন্ধানঃ 
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শোণিতরসপ্রসাদনো। বালরন্ধক্ষতক্ষীণহিত; ষটপদপিপীলিকানা- 
নিষউতমস্তৃষণা মৃচ্ছণদাহ'প্রশমনঃ ষড়িক্দ্িয়প্রসাদন? ক্মিকফকরশ্চেতি 

স এব গুণোৌইপ্যেক এবাত্যর্থমীসেব্যমানঃ কাঁসশ্বীনালসকবষথুবদ- 

নমাধূর্ধ্যস্বরোপঘাতকমিখলগগ্ডানাপাদয়তি তথার্ধ্,দললীপদবস্তিু- 
দোপলেপাভিস্যন্দপ্রভৃতীন্ জনয়তি | 

অক্োজরণঃ পাচনঃ পবননিগ্রহাণোই্নুলোমনঃ কো্গবিদীহী 
বছিঃশীতঃ র্েদনঃ প্রায়শে। হুগ্ঠশ্চেতি | স এবং গুণোইপ্যেক 

এবাত্যর্থমুপসেব্যমানে দত্তহর্ষনয়নসংমীলনরোমসংবেজনকফবিপয়ন- 

শরীরশৈধিল্যান্তাপাদয়তি তখা ক্ষতাঁভিহতদগ্াদ্ট ভগ্নশৃনকগপ্রচ্যু- 
ভাবমৃত্রিতবিসর্পিতচ্ছিব্রভিন্নবিদ্ধোৎপিফীদীনি টচাজারিটনরাজি? 

পরিদহতি কগমুরো হৃদয়ঞ্চেতি | 

লবণঃ সংশৌধনঃ পাঁচনো বিশ্লেষণ ক্লেদনঃ শৈথিল্য কুহু 
সর্বরসপ্রত্যনীকো মার্থবিশৌধনঃ সর্রবশরীরাবয়বমার্দবকরশ্চেতি। স 

এবং গুণৌইপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানে। শীত্রক্ুঁকোঠশৌফটৈব- 

প্যপুরস্ত্বোপঘাতেক্দ্রিয়োপতাপান্ তথ৷ মুখাক্ষিপাকৎ রক্তপিত্ববাত- 

শোঁণিতাক্রীকা প্রভৃতীনাপাদয়তি | 

কটুকো দীপনঃ পাঁচনৌরোচনঃ শোধনঃ চ্ছৌল্যালস্যকফরুমিবি- 
ষকুষ্ঠকণুপশমনঃ সন্ধিবন্ধবিচ্ছেদনোইবসাদনঃ স্তন্যশুক্রমেদসামুপহ- 

স্তাচেতি ! স এবংগুণোইপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানে। ভ্রমমদগীল- 

ভাম্বোষ্ঠশোৌষখী ত্রসন্তাপবলবিধাতকম্পভোদভেদরুৎ করচরণপার্ব- 
পৃষ্ঠপ্রভৃতিযু চ বাতশুলানাঁপাঁদয়তি | 

'তিক্তশ্ছেদনে। রোচনে! দীপনঃ শোধমঃ কণ্ডকোঠতৃষ্ণা মৃচ্ছ- 
স্বরপ্রশমনঃ স্তন্তশৌধনে! বিপ্ুত্রকরেদমেদোবসাপুয়োপশৌধণন্ে 
তি| “স এবংগুণোইপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানে। শীত্রমন্তাত্তত্তা- 
ক্ষেপকার্দিতশিরঃশুলভ্রমতোদভেদাচ্ছেদাস্যবৈরশ্যান্থাপাঁদয়তি | 

কষায়ঃ সংগ্রান্ককে। রোপণঃ স্তস্তনঃ শোধনোলেখনঃ শোষণ: 
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গীড়নঃ ব্লেদোপশোষণশ্চেতি | স এবং গুণোইপ্যেক এবাত্যর্থ- 

মুপসেব্যমানে। হুৎপীড়ান্তশোবোদরাধা নবাক্যগ্রহমন্তাসতস্তশীত্রল্ফু- 
রণচুমুচুমাযনাকুঞ্চনাক্ষেপণ প্রভৃতীন্ জনয়তি | 

অতঃ সর্কেষামেব দ্রব্যাগ্যপদেক্ষ্যামঃ | 

তগ্থ | কাঁকোল্যাদিঃ ক্ষীরস্বতবসামজ্জশালিষর্টিকযবশোধু- 
মমাঁষশৃক্ণটককসেককত্রপুসৈর্বাকককর্বাককাঁলাবুকালিন্দকতকঙ্গি- 

লোড্যপিয়ালপুক্করবীজকাশ্মর্ধ্যমধুকদ্রাক্ষার্জ,ররাজাঁদনতালনালিকে- 
্ষকারবলাতিবলাত্গুপতাবিদারীপযসতাগোস্ষুরকঙ্গীরমোরটমধ- 
লিকাকুম্মাগড প্রভৃতীনি সমাসেন মধুরো বর্গ? | 

. দাঁড়িমীমলকমাতুলুক্ীআীতককপি"থকরমর্দবদরকোলপ্রাচীনাম- 
লক্কতিস্তিড়ীককোশাআভব্যপারাঁবতবেত্রফললকুচাক্রবেতসদত্তশঠদখি- 

তক্রস্রাশুক্তসৌবীরকতুযোদকধান্তাক্প্রভ্ৃতীনি সমাসেনাকো। বর্গ | 
সৈম্ধবসৌবচ্চলবিড়পাক্যরোমকসামুভ্রকপক্তি মযবক্ষাপ্রোষপ্র- 

স্বতস্ুবর্চিকাপ্রভৃতীনি সমাসেন লবণৌবর্থীঃ | 

পিপ্ণল্যাদিং স্গরসাদি শিগ্রুনধুশিঞ্মূল কলশুনস্ুমুখ শীতশ্শিব- 

কুষ্টদেবদীকহরেণুকাবল্গুজফলচণ্1গ গ্গুলুমুস্তলাঙ্গলকীশুকনাশ।- 
পীলুপ্রভৃতীনি সালসারাদিশ্চ প্রায়শঃ কটুকো বর্গঃ | 

আ'রগ্রধা দির্গডুচ্যাদির্মকপরীবেত্রকরীরহুরিদ্রাদ্য়েন্দ্রববকণ- 
স্বাঢুকণ্টকসপ্তপর্ণরহতীদ্য়শত্থিনী দ্রবস্তীত্রিরৎকতবেধনকর্কোটককার- 

' ধেল্পুকবার্তাকক্করীরকরবীরন্গমন£শগ্বপুষ্পযপামার্ধত্রীয়মাণীহইশোকরো- 

হিণীবৈজয়ন্তী স্মবর্চলাপুঅর্নবারশ্চিকালীজ্যোতিম্মভীপ্রভৃতীনি জমা- 
সেন তিক্তোবর্গঃ | 

হ্াত্ঠোধাদিরশ্বষ্ঠাদিঃ প্রিয়জ্ 1দী রোব্রাদিজ্মিফলাশল্লকীজম্বা আব- 
কুলত্তিন্দুকফলানি কতকশাকপাষাণভেদকবনমস্পতিফলানি সাঁলসারা- 

.দিশ্চ প্রায়শঃ কুরবককোবিদাঁরকজীবস্তীচিন্ত্ীপালঙ্ক্যাম্থানিষ্নক প্রভ- 
'তীনি নীবারকাঁদয়ে। মুদীদয়শ্চ সমাসেন কষায়োকর্মঃ| 
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তত্রৈেবাৎ রসানাং সংযোগাস্্রিষষ্টির্বস্তি | তগ্ভথাঁ | পঞ্চ- 

দশ দ্বিকা বিংশতিস্তিকাঃ পঞ্চদশ চতুফাঃ ষট্ পঞ্চকা একশঃ ষড়দা- 
একঃ ষটুক ইতি তেষামন্থাত্র প্রয়োজনানি বক্ষ্যামঃ | 

ভবতি চাত্র | 

জদ্ধাঃ ষড়ধিগচ্ছন্তি বলিনে বশতাং রসাঁঃ। 

যথা প্রকুপিতা দৌঁষা বশং যান্তি বলীয়সঃ ॥ 

ভ্রিচত্বারিংশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতো! বমনদ্রব্যবি কল্পবিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং ব্যাখ্যা স্যামঃ,। 

বমনদ্রব্যানীৎ ফলাগ্ঠানাং মদনফলানি শ্চেষ্ঠতমানি ভবস্তি | অথ 

মদনপুষ্পাণামাতপপরিশুফাণাং চূর্ণ প্রকুঞ্চৎ প্রত্যকৃপুষ্পীসদাপুষ্পীনিশ্ব- 
কষায়াণীমন্যতমেনালোড্য মধুসৈন্ধবয়ুক্তাঁৎ মাত্রা পায়য়িত্ব! বাময়েৎ 
মাদনশলাটুঢুর্ণান্তেবং ঘা বকুলরম্যকো পযুক্তাঁনি মধুলবণযুক্তান্ভি প্র- 
তণ্তানি মদনশলাটুচূর্ণসিদ্ধীৎ বাঁ তিলতগ্ডুলযবাগূং। নির্ত্তানাং 
বা নীতিহরিতপাগণ্ডনাঁৎ কুশমুড্রীববদ্ধমৃদেগী ময়প্রলি গাঁনীৎ যবতুষমুদ্ঠা- 

মাষশাল্যাদিধান্যরাশীব্টরাত্রোবিতক্রিন্নরভিন্নানাৎ ফলানাং ফলপি- 
প্পলীকদ্ধ, ত্যাতপে শোষয়েৎ তাসাং দধিমধুপললবিষৃদিতপরিশুক্ক!- 
ণীং-স্মুভীজনদ্ছানা মস্তর্ণখমুক্টিমুষে যফ্টীমধুককষায়ে কেবিদারাদীনা- 

মন্যতমে বা কযাঁয়ে বিমৃদ্য রাত্রিপর্য্যধিতৎ মধুসৈন্ধবযুক্তমা শীর্ভির- 

ভিমস্ত্রিতমুদখুখঃ প্রাুখমীতুরং পায়য়েতানেন মস্ত্রেণাভিমন্ত্্য | 
ব্রদ্মদক্ষাশ্থিকদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্বানলানিলাঃ | ূ 

খষয়ঃ সৌষধীগ্রাম। ভূতসঙ্ঘান্ত পান্জ তে । 
রসায়নমিবর্ষীণাৎ দেবানামমৃতৎ যথা | * 
সধেবোতষনাগীনাং ভৈষজ্যমিদমন্তু তে ॥ 
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বিশেষেণ শ্রে্বস্বর'প্রতিশ্ঠায়াস্তবির্বদ্রধিঘষপ্রবর্তমীনে ব। দোষে 
পিপ্পলীবচাণৌরসর্ষশকল্কে শ্বিশ্রেঃ সলবণৈকষ্ান্থৃভিঃ পুনঃ পুনং 
প্রবর্তয়েদাঁসম্যগ্বীস্তলক্ষণাদিতি | যদনফলনজ্জচুর্ণৎ বা তৎকাঁথপরি- 
ভাঁবিতং মদনফলকষায়েণ মদনফলমজ্জসিদ্ধন্য বা! পয়সঃ সম্ভাঁনিকাঁং 

ক্ষৌদ্রযুক্তাঁৎ মদনফলমজ্জসিদ্ধং বা পয়ঃ | মদনফলমজ্জলিদ্ধেন ক! 
পয়সা যবাগুমধোভাগাস্যকৃপিতহদ্দাহয়োঃ | মদনফলমজ্জসিদ্ধন্য ক! 

পয়সে। দখিভাবমুপধতশ্ দধ্যুত্তরৎ দি বা! কফ প্রসেকচ্ছর্দিমুস্্াতম- 
কেতু & মদনফলমজ্জন্মেহৎ ব1 ভল্তাতকম্সেছবদাদায় ফাঁণিতীভূতং 
€লহুয়েদাতপপরিশুফ্ৎ বা! মদনফলমঞ্জচুর্ণৎ জীবস্তীকষায়েণ পিত্ত 
কফস্থানগতে | মদনফলমজ্জক।থৎ ঝা পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাঁপং 
জং ব! নিন্বব্ূপিকাকষারয়োরন্যতরেণ জন্তর্পণৎ কফজব্যাধিহরং 
মদনফলমজ্জচুর্ণৎ বা মধুককাশ্শর্ধ্য ব্রাক্ষাকষায়েণ | মদনফলবিধান- 
ুক্তৎ | 

জীমৃতককুস্তমচুর্ণৎ ঝা পুর্ববদেবং ক্ষীরেণ শির ভেয়ু ক্ষীরষবাগৃং 
রোমশেরু সন্ত।(নকাঁমরোঁনশেষু চ দধ্যুত্তরং হখিতপাওুরু দধি ্ৎক- 

বায়সংস্থষ্টাৎ ব| সুরা কফারোঁচককাসশ্বাসপাওুরোগবন্ষমন্ত পর্যযা- 
তেহু মদ্রনফলঘজ্জবছুপযোগঃ তদ্বদেব কুটজফলবিধানৎ | ক্লুতবেধ- 
নানামপ্যেষ এব কম্পঃ | ইক্ষ কুকুন্তুমচর্ণৎ বা পুর্র্ববদেব ক্ষীরেণ 

কাস্ম্বীসস্হর্দিকফরোণেরপযোগঃ | 

ধামার্গবন্যাঁপি মদনফলমজ্জবছুপযৌগো বিশেষতস্ত্ু গরগুল্মোদির- 
কাসশ্বাসঙ্লেম্মীময়েযু বারে ব| কফস্থানগতে কতবেধনফলপিপ্পলীনাং 
বমনদ্রব্যকযায়পরিলীতানাৎ বহুশশ্চ,এমুৎ্পলাদিযু দত্তমাত্রাতং বাম- 
যতি তন্তবনববন্ধদোষেষু যবাগুম]ক্ঠাৎ পীতবতস্ত চ বিদধ্যাৎ | বধষন- 
বিরেচনশিরোবিরেচনদ্রব্যাণ্যেবং বা প্রধানতমানি ভবস্তি | 

'ভবতশ্চাত্র | 

বমনদ্রব্যযোগানাং দিশিয়ৎ সম্জ্রকীন্তিতা |. 
তাৎ বিভজ্য যথাব্যাধি কালশক্তিবিনিশ্চয়াঁৎ ॥ 

১২ 
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কষায়ৈঃ স্বরসৈঃ কল্কৈশ্চ,ৈরপি চ বুদ্ধিমান্ 
পেয়লেহ্ণছ্য্ভোজ্যেযু বমনান্যুপকপ্পয়েৎ ॥ 

চতুশ্ত্বারিংশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতে। নিরেচনদ্রেব্যবিকল্পবিচ্ছানীয়মধ্যায়ং 

ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ 

অকণী'ভং তৃরম্মুলং শ্রেষ্ঠৎ মুলবিরেচনে | 
প্রধনং তিল্বকন্তক্ষু ফলেঘপি হরীতকী ॥ 

'তৈলেঘেরগুজস্তৈলং স্বরসে কাঁরবেলিকা | 
সুধাপয়ঃ পয়ঃস্থক্তমিতি প্রাধান্যসংগ্রহঃ ॥ 

তেষাৎ বিধানৎ বক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্রবশঃ | 

বৈরেচনগ্রব্যরসানুপীতৎ মূল মহভ্রেরৃতমন্তদোষং | 

চুণীকতং সৈন্ধবনাগরাঢ্যমসসৈঃ পিবেম্ীকতরোগীজুষটঃ ॥ 
ইক্ষোব্বির্বিকরৈর্মধুরৈরসৈত্তভৎ পৈতে গদে ক্ষীরযুতং পিবেদ্রা | 
গুড়ুচ্যরিউত্রিফলীরসেন সব্যোষমূত্রং কফজে পিবেছা ॥ 
ত্রিবর্ণকব্র্যষণয়ুক্তমেতদ্ গুড়েন লিহাঁদনবেন চূর্ণ | 
প্রস্থ চ তন্যুলরসম্য দত্বা তম্যমুলকল্কৎ কুড়বপ্রমাণং ॥ 

কর্ষোস্বিতে সৈন্ধবনাগ্রে চ বিপাঁচ্য কল্কীক্কতমেতদগ্ঠাঁৎ। 
ততকল্কভাগঃ সমহোৌবধার্ধঃ সসৈন্ধবে মুত্রযুতশ্চ পেয়ঃ ॥ 
সমাস্তৃবন্নীগরকীইভয়াঃ স্থ্যর্ভাগীর্ধকং পুগীফলং স্থপরুং | 
ন্ডিঙ্গরনারো। মরিচং সদাক যোগঃ সসিন্ধুন্ভবমৃত্রয়ুক্তঃ ॥ 

বিরেচনদ্রব্য ভবন্ত চূর্ণৎ রসেন তেষাঁৎ মতিমান্ বিমৃদ্ | 
তন্মুলসিদ্ধেন চ সর্পিষাক্তং সেব্যস্তদাঁজ্যে গুটিকীকতঞ্চ ॥ 
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গুড়েচ পাকাভিমুখে নিধায় চুণকিতৎ সমাশিদং বিপীচ্য ( 
শীতং ত্রিজাতাক্তদথো বিষৃদ্ধ যোগীনুরূপা গুঁটিকাঃ প্রযোজ্যাঃ ॥ 
বৈরেকীয়্ব্যচুর্ণস্য ভাগ দিদ্ধং সার্ং ক্বাথভাখৈম্চতুর্ভিঃ | 
আমৃদীয়াৎ সর্পিষা তচ্ছুতেন তৎকাখোম্মন্বেদিতং দাঁমিতঞ্চ ॥ 
পাঁকপ্রীণ্ডে ফাঁণিতে চূর্ণিতং তৎ ক্ষিগুং পরুং চাঁবতার্ধ্য প্রযতবাৎ | 
শীতীভূতা৷ মোদক। হুগ্যগন্ধীঃ কার্য্যাস্ত্বেতে ভক্ষ্যকপ্পাঃ সমাসাৎ ॥ 

রসেন তেষাংপরিভাব্য মুদ্গান্ যুষঃ জসিন্ধুত্তবসর্পিরিষঃ| 
বৈররেচনে২ন্যৈরপি বৈদলৈঃ স্যাদেবং বিদধ্যাদ্মনৌষধৈশ্চ ॥ 
ভিত্বা দ্বিধেক্ষুৎ পরিলিপ্য কল্কৈস্ত্িভগ্ডিজাতৈঃ প্রতিবধ্য রজ্জব | 
পঞ্চ সম্যক্ পুটপাকষযুক্ত্য। খাদেতু তং পিতগদী সুশীতৎ ॥ 

_ সিতাজগন্ধাত্বকৃক্ষীরীবিদারীত্রিরতঃ সমাঃ। 
লিঙ্কা্বধুন্বতাভ্যান্ত তূড্দাহস্বরশীত্তয়ে ॥ 
শর্করাক্ষোত্রসংযুক্তং তৃরচ্চ বচূর্নিতং | 
রেচনং স্মকুমারাণাৎ ত্বকৃপত্রমরিচাংশকৎং ॥ 

পচেল্লেছং সিতাক্ষৌদ্রং পলার্দকুড়বাস্বিতৎ । 
ত্রিরচ্চ,রয়ুতং শীতং পিত্তপ্নং তদ্বিরেচনৎ ॥ 

'তৃরচ্ছা মাক্ষারশুষ্ঠীপিপ্পলীর্মধুনাপ্র,য়াৎ | 
সর্ধঙ্লেক্মবিকারাণাং শ্রেন্মেতদ্বিরেচনং ॥ 

বীজাঢ্যপথ্যাকাশ্মর্ধ্যধাত্রীদাড়িমকোলজান্ । 
'তৈলভূষ্টান্ রসানস্ফলৈরাবাঁপ্য সাধয়ে ॥ 
ঘনীভূতং ত্রিসৌগন্ধ্যং ত্রিরৎক্ষৌত্রসমস্থিতৎ | 
লেহমেতৎ কফপ্রায়েঃ স্কুমারৈর্বর্বরেচনৎ ॥ 

নীলীতুল্য ত্বগেলঞ্চ তৈজ্তিবৎসসিতোপলা । 
চর্ণৎ সন্তর্পণৎ ক্ষৌত্রফলান্রৎ সপ্গিপাতনুৎ ॥ 
তৃরচ্ছ্যামাসিতা ্ুফাত্রিফলীমাক্ষিকৈঃ সমৈঃ | 
মোদকাঃ সন্নিপাতোর্ধরক্তপিতস্তবরাপন্ধাঃ ॥ 
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তৃরস্াগান্ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্ত্বিফলা তৎসমা তথা ॥ 

ক্ষীররুষ্ণাবিষ্উানি সংচূর্ণ্য মধুসর্পিষা ? 
লিহাদৃগুড়েন গুটিকাঁং কুত্বা বাপ্যথ ভক্ষয়েৎ। 
কফবাঁতক্লতান্ গুলান্ প্লীহোদরহলীমকান্ ॥ 
হস্তযন্তানপি চাপ্যেতন্নিরপায়ৎ বিরেচনং | 

চর্ণং শ্ঠামাতৃৰন্ীলী কটু যুস্তা ছুরালভা! ॥ 
চব্যেন্দ্রবীজং ত্রিফল! সপ্পির্মাংসরসান্ুভিঃ | 
পীতৎ বিরেচনৎ তদ্ধি রক্ষাঁণীমপি শঙ্কতে | 
বৈরেচনিকনিংকাথভাগ।ঃ শীতাস্ত্রয়ো৷ মতাঃ | 
দেখ ফাণিতস্য তচ্চাপি পুররগ্াবধিশ্রয়েৎ ॥ 

তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞীয় শীতং কৃত্ব। নিধাঁপিয়েৎ। 
কলসে কুতসংক্কাঁরে বিভজ্যর্ত, হিমাছিমেণ ॥ 

মাসাদুর্দং জাতরসমাসবং মধুগন্ধিকৎ | 

পিবেদসাঁবেব বিথিঃ ক্ষারমৃত্রীসবেষপি ॥ 

বৈরেচনিকমূলানাঁৎ ক্ৰীথে মাষান্ স্ুভাবিতান্ । 

নুধৌতাংস্তৎকষায়েণ শালীনাঞ্চাপি তণডুলান্ 
অবক্ষুষ্ৈকতঃ পিগান্ কৃত্ব! শুফ্কান্ সুচুর্ণিতান্। 
শালিতগুলচুর্ণঞ্চ তৎকষায়োম্মসাঁধিতং ॥ 
তশ্ পিউস্ত ভাগাংস্ত্রীন্ কিণভাগবিমিশ্রিতান্। 
মণ্ডোদকার্থে কাথঞ্চ দগ্ভাতৎসর্ধমেকতঃ ॥ 
নিদধ্যাৎ কলসে তান্ত সরা জাতরসাৎ পিবেৎ। 
এষ এব স্রাকপ্পো বমনেষপি কীর্ভিতঃ ॥ 

মূলানি ত্রিরতাদীনাং প্রথমন্য গণন্ত চ। 
মহতঃ পঞ্চমূলশ্য মুর্বাশাঙ্গ উয়োরপি ॥ 
স্ুথাং হৈমবতীঞ্চেব ত্রিফলীতিবিষে বচাধ। 
সংহত্যৈতানি ভাগে ছে! কারয়েদেকমেতয়োঃ ॥ 
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কুর্য্যানিঃকাখমেকম্সিন্নেকম্সিন্ চর্ণমেবতু | 
ক্ষুপ্নীতস্তম্কিতস্ত নিঃকাথে ভাবয়েদ্বকুজশা যবান্ ॥ 

শুঞ্ষাণাং মৃহ্ভূষফীনাং তেষাঁং ভাগীস্ত্রয়ো মতাঁঃ | 
চতুর্থং ভাগমাবাপ্য চুর্ণানামন্ুকীন্তিতৎ ॥ 
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক সমস্তৎ তদনভ্তরহ | 

তেষামেব কষায়েণ শীতলেন স্ুযৌজিতৎ ॥ 
পুর্ব সন্নিদধ্যাঁতু, জ্ঞেয়ৎ সৌবীরকং হি তত ॥ 
পূর্ববোক্তৎ বর্ণমাহ্ত্য দ্বিধ! কত্বৈকমেতয়োঃ | 
ভাগৎ সংক্ষুপ্ঠ সংস্জ্য যবান্ স্থাল্যামধিশ্রয়েৎ ॥ 

অজশ্ৃঙ্গাঃ কষায়েণ ভাঁনভ্যাসিচ্য দাঁধয়েহ। 

স্মসিদ্ধাৎস্চাবতার্র্যেতীনৌষধিভ্যো বিবেচয়েছ ॥ 
বিষৃদ্য সতুষান্ সম্যক ততস্তান্ পুর্র্ববন্মিতান্ | 

পূর্ববোক্তৌবধভাগস্য চুর্ণৎ দত্বা তু পুর্ব ॥ 
তেনৈব সহ যুষেণ কলসে পুর্কবন্নযসেৎ | 

স্জাত্বা জাতরসঞ্চাপি তত্তুযৌদ কমা দিশেৎ ॥ 

তুষাদ্ুসৌবীরকয়োর্বিধিরেষ প্রকীন্তিতঃ | 
ষড়াত্রাৎ সগুরাত্রাদ্ব! তে চ পেয়ে প্রকীত্িতে ॥ 

বৈরেচনেয়ু দ্রাব্যেফু ত্রিবম্মুলবিধিঃ স্ৃতঃ | 
দত্তী্রবন্ত্যোর্লানি বিশেষান্মৃৎকুশাস্তরে ॥ 

পিপ্পলীক্ষৌড্রযুক্তানি স্টিননান্যদ্বত্য শোবয়লে। 
তঙস্ত্বদ্বিধানেন যোজয়েৎ শ্লেন্মপিতয়োঃ ॥ 
তয়োঃ কল্ককষায়াঁভ্যাৎ চক্রতৈলং বিপাঁচয়েৎ। 

সর্পিশ্চ পক্কং বীসর্পকক্ষাঁদাহালজীর্জয়েৎ ॥ 
মেহগুল্মানিলশ্নেম্মবিবন্ধাংভতলমেব চ | 

চতুঃস্েহং শকচ্ছুক্রবাতসংরোধজা কজঃ ॥ 

দশ্তীদ্রবস্তীমরিচকনকা হ্বয়বাসকৈঃ। 
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বিশ্বভেষজমৃদ্বীকাচিত্রকৈমৃত্রভাবিতৈঃ ॥ 
সপ্তাহ সর্পিষা-চূর্ৎ যৌজ্যমেতদ্দিরেচনৎ| 

জীর্ণে সম্তর্পণৎ ক্ষৌর্রৎ পিতশ্লেক্ষকজাীপহৎ | 
অজীর্ণপার্থককৃপাগুপ্রীহোদরনিবর্থণৎ ॥ 
গুড়শ্তাউপলে পথ্য! বিংশতিঃ স্াঃ পলৎ পল । 

দক্তীচিত্রকয়োঃ কর্ষে পিপ্পলীতৃরৃতোর্দশ ॥ 
রুত্বৈতাম্বোদকানেকং দশমে দশমেইছনি । 
ততঃ খাদেছুঞ্তোরসেবী নির্যস্ত্রণাস্ত্িমে ॥ 

দোবক্! গ্রহণীপাওরোগীর্শঃকুষ্ঠনাশনাঃ | 

ব্যোষৎ ভ্রিজাতকং মুস্ত। বিড়ঙ্গামলকে তথা ॥ 

নবৈতাঁনি সমাংশানি ত্রিরদ্গুণীনি বৈ।, 
মক্ষচূণীক্িতানীহ দক্ভীভাগদয়ৎ তথা ॥ 
সর্ববাণি চূর্নিতানীহ গালিতানি বিমিশ্রয়েৎ। 
'যড়ভিশ্চ শর্করাভাগৈরীষৎসৈন্ধবমাক্ষিকৈঃ ॥ 
পিশ্ডিতং ভক্ষয়িত্ব তু তত: শীতান্ু পায়য়েৎ । 
বস্তিকক্ তৃড় জ্বরচ্ছ্দিশোৌষপীওুব্রমাপহৎ ॥ 
নির্যজ্রণমিদং সর্ব বিবঘ্বজ্ত বিরেচনহ | 

ভুরদষ্টকসংজ্ঞোহয়ং প্রশস্তঃ পিভরোগিণাৎ ॥ 

ভক্ষ্যঃ ক্ষীরানুপানো বা পিত্তশ্লেম্মীতুরৈর্নরৈঃ | 
ভক্ষ্যরপসধর্মত্বীদাঢ্যেঘেব বিধীয়ভে ॥ 

তিন্বকশ্য ত্বচং বাহীমন্তর্বল্কবিবর্জিতাৎ | 

চূর্ণয়িত্ব' তু তৌ ভাগে তৎকষায়েণ গাঁলয়েৎ ॥ 
তৃতীয়ং ভাঁবিতৎ তেন ভাঁগং শুষ্কন্ভ ভাঁবিতৎ | 
দশমূলকষায়েণ তৃরদৎসংপ্রয়োজয়েৎ ॥ 

বিধানৎ ত্বক্ষু শির্দিষউৎ ফলানাঁমথ বক্ষ্যতে | 
হুরীতক্যাঁঃ ফলং ত্বস্থিবিযুক্তৎ দৌববর্জিতং | 
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যৌজ্যং তৃরদ্বিধানেন সর্বব্যাধিনিবহণৎ | 
রসায়ন পরং £মধ্যং ছুষ্টীস্তব্রণশৌধনং ॥ 

হরীতকী বিড়ঙ্গাঁনি সৈন্ধবং নাগরৎ তৃরৎ। 
মরিচানিচ তৎসর্বং গৌমৃত্রেণ বিরেচনং ॥ 

হরীতকী ভদ্রদাঁক কুষ্ঠৎ পুীফলং তথা । 

দৈন্ধবং শৃক্গবেরঞ্চ গৌমুত্রেণ বিরেচনং 1 

নীলিনীফলচর্ণঞ্চ নাগরাভয়য়োস্তথ| | 
লিহ্াদ্গুড়েন সলিলং পশ্চাছুফং পিবেন্নরঃ ॥ 

পিপ্পল্যাদিকষায়েণ পিবে পিফীৎ হুরীতকীৎ। 
সৈম্ধবৌপহিতঃ সন্ভ এষ যোগৌ! বিরেচয়েৎ 8 . 

হরীতকী ভক্ষ্যমাণ! নাগরেণ গুড়েন বা। 

নৈম্ধবোপহিতা৷ বাপি সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥ 
বাঁতান্ুলোমনী রষ্য! চেক্দ্িয়াণীং প্রসাঁদনী | 
সন্তর্পণক্তান্ রোশীন্ প্রায়ে। হস্তি হরীতকী ॥ 

শীন্ভমামলকৎ রক্ষং পিতমেদঃকফাপহৎ | 

বিভীতকমনুষ্ণন্ত কফপিত্রনিবর্থণং ॥ 
স্্রীণ্যপ্যঞকষায়াঁণি সতিক্তমধুরাঁণি চ। 

ত্রিফল। সর্বরোগী ত্রিভীগঘ্বতঘুদ্ছি তা ॥ 

বয়সঃস্থাপনৎ চাঁপি কুষ্যাৎ সততমেবিতা ! 

হুরীতকীবিধানেন ফলান্তেবং প্রযৌজয়েছ ॥ 

বিরেঠনানি সর্বাণি বিশেষাচ্চতুরঙ্কুলাৎ | 

ফলং কালে সমুদ্ধ,ত্য সিকতাস!ং নিধাপয়েৎ ॥ 

সপ্তাহমাতিপে শুষ্কং ততে। মজ্জানমুদ্ধরেৎ | 

তৈলৎ গ্রাহ্যৎ জলে পক্ত1 তিলবদ্ধা। প্রীড্য চ॥ 
তন্যেঁপষোঞ্গে। বালানাৎ ষাবদর্যাণি দ্বাদশ । 
লিহাদেএগতৈনেন কুষ্ঠং ত্রিকটুকান্বিতৎ। 
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স্থুখোদকথ্ান্বপিবেদেষ যোগে! বিরেচয়েহ ॥ 
এরগুতৈলং ত্রিফলাকাথেন দ্বিগুণেন তু | 

যুক্তৎ গীতং তথাক্ষীররসাভ্যান্ত বিরেচয়ে ॥ 

বালবদ্ধক্ষতক্ষীণস্কুমারেষু যোজিতং ॥ 

ফলানাৎ বিধিকদ্দিষ্টঃ ক্ষীরাণাহ শৃণু সুঞ্ত | 

বিরেচনানাৎ তীক্ষানাৎ পয়ঃ সৌধং পরৎ মতং ॥ 
অজ্ঞপ্রযুক্তং তদ্ধন্তি বিষবৎকর্মবিভ্রমাৎ | 

বিজানত প্রযুক্তন্ত মহাস্তমপি সঞ্চয়ং ॥ 

ভিনজ্যাশ্েব দোষাঁণাং রোগান্ হস্তি চ দুস্তরান্। 

মহ্ুত্যাঃ পঞ্চমূল্যান্ত বহত্যোশ্চৈকশঃ পৃথক্ ॥ 
কবায়ৈঃ সমভাগন্ত তদন্গারৈর্বিশোষ্তিৎ। 
অন্লীদিভিঃ পূর্রবত প্রযৌজ্যং কোলসম্মিতং ॥ 

মহা রক্ষপয়ঃগীতৈর্যবাগৃক্তগ্ুলৈঃ কতা | 
পীত! বিরেচয়ত্যাশু গুড়েনোঁৎকারিকা কতা ॥ 

লেছো! বা সাধিতঃ সম্যক্ ন্মহীক্ষীরসিতান্বতৈ: । 
ভাবিতান্ত ন্হীক্ষীরে পিপ্পল্যো৷ লবণান্বিতাঃ | 
চুর্ণৎ কাম্পিল্রকৎ বীপি তৎপীতং গুটিকীরুতৎ ॥ 
সগুল! শখ্থিনী দত্তী তৃরদীরগ্ধধৎ গবাৎ ॥ 

মুত্রেণাপ্লাব্য সপ্তাহ ন্মুহীক্ষীরে ততঃ পরং | 
কীর্ণৎ তেনৈব চুর্ণেন মাঁল্যৎ বসনমেবচ ॥ 

আত্ত্রায়ারত্য ব৷ সম্যক মৃহকো্ঠো। বিরিচ্যতে | 

ক্ষীরত্বকৃফলমূলাঁনাৎ বিধাঁনৈঃ পরিকীর্তভিতৈঃ | 
অবেক্ষ্য সম্যগ্রোগীাদীন্ যথাবহছুপযোজয়েৎ ॥ 

তৃবচ্ছাণ। মিতাস্তিঅস্তিঅশ্চ ভ্রিফলাত্বচঃ | 

বিড়ঙ্গপিপ্পলীক্ষারশাণীস্তিঅশ্চ চূর্নিতাঃ ॥ 

লিহ্যাঁৎ অর্পির্মধুভ্য।ঞ্চ মোদকৎ ব1 গুড়েন বা। 
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ভক্ষয়েন্িস্পরী হাঁরমেতৎ শ্রেষ্ঠবিরেচনৎ 
গুল্যাঁন্ প্লীন্তহাদরৎ কাঁসং হলীমকমরোচকৎ | 
কফবাতক্কতাংশ্চান্তান্ ব্যাধীনেতদ্যপোৌহতি ॥ 

স্বতেয় তৈলেমু পয়ঃস্ চাঁপি মছ্যোতু মৃত্রেয়ু তথা রসেষু। 
ভক্ষ্যাঁবলেহ্থযেযু চ তেষু তেষু বিরেচনান্তগ্রমতির্বিদধ্যাঁৎ ॥ 

ক্ষীরং রসঃ কল্কমথোকবায়ঃ শৃতশ্চ শীতশ্চ তথৈব চূর্ণ 
কল্পাঃ যড়েতে খলু ভেষজানাৎ যখোতরৎ তে লঘবঃ প্রদিষ্টাঃ 

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ| 

অথাতোপ্রবদ্রেব্যবিধিষধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যাম2। 

পানীয়মান্তরীক্ষমনির্দেষ্ঠরসমমৃতৎ জীবনং তর্পণৎ ধারণমাশ্বা- 
সজননৎ শ্রমন্পং ক্লমপিপাসামদমুচ্ছণতত্দরানিদ্রাদাহ প্রশমনমেকান্ততঃ 
প্াতীইহ* তদেবাবনীপতিতমন্তমৎ রসমুপলভতে স্থানবিশে- 
যা্ননীনদসরভ্তড়া গবাপীকুপচুণ্টী প্রজ্ববণোত্তিদ্বিকিরকেদা রপন্থলাদিু 
স্থানেঘবস্ছিতমিতি। তত্র লোহিতকপিলপাও্ুপীতনীলশুব্লে্ধবনি- 
প্রদেশেষু মধুরীআ্রলবণকটুতিক্তকষায়াণি যথাঁসঙ্যমুদকাঁনি সম্ভবন্তী- 
ত্যেকে ভাষস্তে তত ন সম্যক্ তত্র পৃথিব্যাদীনামন্যোন্যানু প্রবেশরুতঃ 
সলিলরসোভবত্যুৎকর্ষাপকর্ষেণ তত্র স্বগুণভূয়িষ্ঠায়াৎ ভূমীবস্ৎ লক- 
পঞ্চ | অন্ধুইঃণভূয়িষ্ঠায়াৎ মধুরৎ | তেজৌগুগভূয়িষ্ঠায়াৎ কটুকং 
ভিক্তঞ্চ ৷ বাসুগুণভূয়িষ্ঠায়াং কষায়ঞ্চ । আকাশগুণভূয়িষ্ঠায়ামব্যত্ু- 

বসমব্যক্তৎ হ্যাকাঁশমিত্যতস্তৎপ্রধানমব্যক্তরসত্বাৎ তৎপেয়মাস্তরী- 
ক্ষালাভে | তত্রান্তরীক্ষৎ চতুর্বি্বধং | তদ্যথী | ধারং কারৎ তেটুষারং 

হৈমমিতি| তেষাৎ ধারং প্রধা নং লঘৃত্বাত€পুঅর্ধিবিধৎ গীঁঙ্গং সামুর 
চেতি। তত্র শী্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়শোবর্ষতি তয়োদ্বয়োরপি 
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পরীক্ষণং কুবর্বতি শীল্যোদনপিগুমকুধিতমবিদগ্ধং রজতভাজনোপ- 

হিতং বর্ষতি দেবে বহিষ্কুব্ৰীতি স যদি মুন্র্তং স্ফিতন্ডাদৃশএব ভবতি 
তদা গাঙ্গং পততীত্যবগস্তব্যৎ বর্ণান্তত্বে মিকৃথক্লেদে চ সামুদ্রমিতি 
ব্চ্ভাতনোপাদেয়ং| সামুদ্রমপ্যাশ্বযুজে মাসি গৃহীতং শীঙ্কুবদভবতি। 

গাঙ্গং পুনঃপ্রধানং তহুপাদদীতাশ্বযুজে মাসি শুচিশুবুবিততপটেক- 
দেশচ্যুতমথ বা হর্ম্যতলপরিভ্রফমন্যৈর্বা শুচিভির্ভীজনৈর্হীতং 
সৌবর্ণে রাজতে মৃম্বয়ে বা পাত্রে নিদধ্যাত্তৎসর্ব্বকালমুপয়ুঞ্জীত তদ্যা- 
লাভে ভৌমং। তচ্চাকাশগুণবহুলং তৎপুঅঃ সপ্তবিধং | কৃগ্ভাখা। 
কৌপং নাদেয়ং সারসং তাড়াগৎ প্রাত্রবণমৌত্তিদং চৌপ্ট্যগিতি 
তত্র বর্ষাম্থান্তরিক্ষমৌত্তিদৎ বা দেবেত মহথাগুণত্বাৎ শরদি সর্ববং 
প্রসনত্বাৎ হেমস্তে সারসং ভাড়াগৎ বা বসস্তে কৌপং প্রাঅবণং বা 
শ্রীক্েষ্বেবং প্রারষি চৌণ্ট্যমনবমনভিরষ্টৎ সর্ববঞ্চেতি | 

কীটমুত্রপুরীষাঁগশবকোথপ্রদুষিতং | 
তৃণপর্ণোৎকরয়ুতং কলুষৎ বিষসংযুতৎ ॥ 
যোইবগাছেত বর্ষান্ত পিবেদ্বাপি নবং জঙৎ | 

স বাহ্ ভ্যন্তরান্ রোগীন্প্রাপ্ন,য়াৎ ক্ষিপ্রমেবতু ॥ 
তত্র য শৈবালপক্কহুটভূণপন্মপত্রপ্রভৃতিভিরবচ্ছন্নং শ'শিস্র্য্য- 

কিরণীনিলৈর্নাভিজুষৎ গন্ধবর্ণরসোপন্থষটঞ্চ তদ্যাপন্নমিতি বিদ্ভাৎ | 
তশ্ক স্পর্শরূপরসগন্ধবীর্ধ্যবিপাকদৌষাঃ ষটসম্ভবস্তি। তত্র খরতা 
পৈস্ছিল্যমৌক্ক্যং দত্তগ্রাহিতা চ স্পর্শদোষাঃ 1 পঙ্কসিকতাশৈবালব- 
হুবর্ণতা বরূপদোষাঃ| ব্যক্তরসতা রসদোষঃ | “অনিষগন্ধতা 

শন্ধদৌষঃ| যহ্ুপযুক্তং তৃষ্ণাখেণরবশলকফপ্রসেকানাপাদয়তি স- 
বীর্ধ্যদোষঃ। যছুপতুক্তং চিরাদ্বিপচ্যতে বিষ্ট্ভীতি বা সবিপাকদোষ 

তি তএতে আত্তরিক্ষে ন সস্তি | ব্যাঁপম্নীনামন্িকখনং স্থ্ধ্যাতপ- 
প্রতাপনং তণ্তায়ঃপিগুসিকতাঁলো্ট্রীণাৎ বা নির্বাপনং প্রসাদনঞচ 

কর্তব্য নাশচম্পকোৎপলপাটলাপুষ্পপ্রভৃতিভিশ্টাধিবাঁসনমিতি | 
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সৌবর্ণে রাজতে তাত্ত্রে কাংস্যে মণিময়ে তথা | 
পুষ্পীবতৎনং*ভৌমে বা সুশীন্ষি সলিলং পিবেত ॥ 

ব্যাঁপন্নং বর্জয়েন্িত্যৎ তোয়ং যদ্বাপ্যনার্তববং | 
দোবসঞ্ননৎ হ্যেতন্নীদদীতাহিতন্তব তৎ ॥ 

ব্যাপন্নৎ সলিলং যন্ভু পিবতীহা প্রসাধিতং | 
শ্বযুখুং পাত্ুরোগঞ্চ ত্বগ্দোষমবিপাকতাৎ ॥ 

শ্বাকাসপ্রতিশ্ঠায়শূলগুল্মোদরাণিচ | 
& অন্যান্ বা বিষমান্ রোগাল্ প্রাপ্র-য়াৎ ক্ষিপ্রমেবচ ॥ 

তত্র সগ্ডতকলুবস্য প্রসাধনানি ভবস্তি | »তষ্থা | কতকগোমে- ক 
দকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবস্ত্রাণি মুক্তামণিশ্চেতি | পঞ্চ নিক্ষেপণানি 

ভন্তত্তি। তগ্যথা | ক্লকৎ ত্র্যফঁকং মুঞ্জবলয় উদকমঞ্চিকাশিক্যঞ্চেতি। 
সপ্ত শীতীকরণাঁনি ভবন্তি প্রবাতস্থাপনমুদ্কপ্রক্ষেপণং য্টিকান্রামণং 
বাজনং বস্ত্রোৌদ্ধরণং বালুকাপ্রক্ষেপণৎ শিক্যাবলম্বনঞ্চেতি | 

নির্থন্বমব্যক্তরসং তৃয্াণাঘং শুচি শীতলং | 
স্ছিৎ লঘুচ হুদ্ধঞ্চ তোয়ং গুণবছুচ্যতে | 

তত্র নগ্যঃ পশ্চিনীভিমুখাঃ পখ্য। লঘ্ুদকত্বাৎ | পুর্বর্বাভিমু- 

খাস্ত ন' প্রশশ্ন্তে গুরদকত্বাৎ| দক্ষিণীভিমুখা নাইতিদোষলাঃ 

সাধারণত্বাৎ। তত্র সন্বপ্রভরাঃ কুষ্ঠ্নয়ন্তি বিন্ধ্য প্রভবাঃ কুষ্ঠ 

পার্তরোগঞ্চ মলয় প্রভবাঃ ক্লমীন্ মহেক্দ্রপ্রভবাঃ শ্লীপদোদরাশি 

ছিমবৎপ্রভব হৃদ্রোগশ্বযখুশিরোরোগললীপদগলগণ্ডান্। প্রাচ্যাবস্ত্যা 

অপরাবস্তাশ্চীর্শংস্যুপজনয়স্তি পারিপাত্র প্রভবাঃ পথ্য! বলারোথা- 
কর্ষা ইতি 

নগ্ঃ শীত্ বা! লধ্যঃ প্রোক্তা যাশ্চামলোদকাঃ। 

গুর্ধ্যঃ শৈবালসপ্ুমীঃ কলুষা মন্দগীশ্চ যাঃ 

প্রায়েণ নগ্ভো৷ মু নতিক্ত। লবণান্থিতাঃ | 

ঈষৎকষায়! মধুর! লঘুপীক। বলে হিভাঃ ॥, 
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তত্র সর্ধেষাৎ ভৌমানাৎ গ্রহণং প্রত্যুষসি তত্র হামলত্বৎ শৈত্য- 
গ্াধিকৎ ভবতি স এব চাপা পরো গুণ ইডি 

দিবার্ককিরণৈজুষ্টৎ নিশায়ামিন্দুরশ্মিভিঃ | 

অরূক্ষমনভিশ্যন্দি তঙ্ঞল্যং গখনান্ধুনা ॥ 

গগনান্ধু ত্রিদৌষক্বৎ গ্ৃহীতং যৎস্থভাঁজনে | 
বল্যৎ রসায়নং মেধ্যং পাত্রাপেক্ষি ততঃ পরৎ ॥ 

রক্ষোত্বৎ শীতলং হলাদি জ্বরদীহবিষীপহং 

চক্দ্রকান্তোভবং বাঁরি পিত্তয়ৎ বিমলং স্মৃতং ॥ 

মুচ্ছপিতো ফ্টুহেয় বিষে রক্তে মদাত্যয়ে। 

ভ্রমক্লমপরীতেষু তমকে বমখে! তথ ॥ 
উর্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতসম্তঃ প্রশহ্যতে | 

পীর্খশলে প্রতিশ্টায়ে বাতরোগে খলগ্রহে ॥ 

আখু।তে শ্ভতিমিতে কোন্ঠে সগ্ভঃশুদ্ধে নবজ্তবরে | 

ছিক্কাঁয়াং স্নেহগীতে চ শীতাম্বু পরিবর্জয়েহ ॥ 

নীদেয়ং ব'তলং রন্দৎ, দীপনৎ লঘু লেখনহ | 

তদভিশ্কান্দিমধুরৎ সাঁক্্ং গুৰক কফা।বহৎ ॥ 
তৃষ্ণীঘৎ হা।্সৎ ব্ল্যৎ কষাঁয়ৎ মধুরৎ লঘু | 

তাঁড়াৎ বাতলৎ ব্বাঁহু কষায়ং কটুপাঁকি চা 
বাঁতঙ্লেপ্মহুরৎ বাপ্যৎ অক্ষারৎ কটুপিত্তলং | 
সক্ষারৎ পিভভলং কৌপং শ্লেশ্বঘং দীপনৎ লঘু ॥ 
চৌণ্ট্যমগ্সিকরৎ কক্ষৎ মধুরৎ কফকুন্ন ৯ / 
কফক্রৎ দীপনৎ হদ্যৎ লঘু প্রত্রবণৌন্তবৎ ॥ 

মধুরৎ পিত্তশমনমবিদাহোৌভিদৎ স্মৃতৎ | 
বৈকিরৎ কটু সক্ষারৎ শ্লেত্মঘৎ লঘু দীপনৎ ॥ 
কৈদারং মধুরৎ প্রোক্তৎ বিপাকে গুক দোষলং | 
তদ্বৎ পান্থলমুদ্দিউং বিশেধাদ্দোষলন্ত তখ॥ 
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সামুদ্রমুদকৎ বিজ লবণৎ সর্বদোষক্কৎ | 
অনেকদোষমানুপং বার্যভিষ্যন্দি গহ্িতৎ ॥ 
এভির্দো ষৈরসংযুক্তৎ নিরব্যান্ত জাঙ্কুলৎ | 

পাকে বিদাহি তৃক্াত্রৎ প্রশভ্তং প্রীতিবর্ধানং ॥ 
দীপনং স্বাছু শীতঞ্চ তোয়ং সাধারণৎ লু 

কফমেদৌইনিলামক্ং দীপনং বস্তিশোধনৎ ॥ 

স্বাসকাসম্বরহরং পথ্যমুফোদকং সদা | 

যৎ্কাথ্যমানং নির্বধেণৎ নিঃফেনং নির্মল লঘু ॥ 

চতুর্ভাগাবশেষজ্ভ তভোয়ং গুণবৎস্থতৎ | 

নচ পর ফিতং দেয় কদাচিদ্বারি জানত। ॥ 

| অস্রীভূতৎ কৃফোতক্রেশি ন হিতৎং তৎ পিপাসবে | 

মন্কপানাৎসমুস্ভুতে রোগে পিত্বোণ্খিতে তথ! ॥ 

সন্িপাতসমুশ্ধেচ শৃতশীতৎ প্রশম্যাতে | 

শ্রিপ্ধং স্বাহু হিমৎ হস্ভৎ দীপনং বস্তিশোঁথনং ॥ 
বষীহ পিভপিপাসান্ষং নারিকেলোদকৎ গুৰ। 

দাস্ছাতীসারপিতা স্যতুচ্ছামদ্থবিষার্তিষু ॥ 
শৃতশীতৎ জলংৎ শল্তৎ তৃষ্ণাছদ্দিভ্রমেষু চ | 

অরোচকে ৩তিশ্ঠায়ে প্রসেকে শ্বযণো ক্ষয়ে ॥ 
মন্দাগ্নাবুদরে কুষ্ধে স্বরে নেত্রীময়ে তখ| | 
ব্রণে চু মধুমেছে চ পানীয়ৎ মন্দমাচরেৎ ॥ 

* ইতি জলবর্গঃ| 

টিনীসীিনী? ৮০ মাহিষঞ্চ যত | 
অশ্বীয়াশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করে পুনাঞ্চ যৎপয়ঃ ॥ 

তত্বনেকো ষধিরসপ্রসাদৎ প্রাণদৎ গুক। 

মধুরং পিচ্ছিলৎ শীতৎ ন্সিধং শ্লক্ষৎ সরৎ মৃদু ॥ 

সর্বপ্রাণভূতীৎ তম্মীৎসাত্্যৎ ক্ষীরমিহোৌচ্যতে | 
১৩ 
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তত্র সর্বেব ক্ষীরং প্রাণিনামপ্রতিষিদ্ধং জাভিসাত্বাৎ | 

বাতপিত্তশোৌণিতমীনসবিকারেত্ববিকদ্ধং | "জীর্ণজ্বরকাসমশ্বীসশো- 

ষক্ষয়গুল্মোম্বীদোদরমুচ্ছাভ্রমমদদাহপিপীসাহ্বদ্বক্তিপাডুরোগগ্রহুণী- 

ছৌষার্শঃশুলোদীবর্তীতিসারপ্রবাহিকাযোনিরোগশর্ভাজাবরত্তপিত্ত 
শরমক্লমহরং পীপ্মাপহৎ বল্যং বষ্যৎ বাঁজীকরণণং রসায়ন মেধ্যং 
সন্ধীনমাস্থাপনং বয়ঃস্থাপনমা যুষ্যংজীবনং ব্বংহণৎ বমনং বিরেচনঞ। 

তুল্যগুণত্বাচ্চৌোজসে। বর্ধানমিতি বাঁলরদ্ধক্ষতক্ষীণানাৎ ক্ষুদ্যবায়ব্যা- 
যামকর্শিতানাঞ্চ পথ্যতমং | 

গোক্ষীর্মনভিষ্যন্দি স্সিপ্ীং গুক রসায়ন | 

রক্তপিত্তহরৎ শীতং মধুরং রদপাকয়োঃ ॥ 
জীবনীক্নৎ তথাঁবাঁতপিত্তশ্নং পরমৎ স্ৃতং | 
গব্যতুল্যগুণৎ ত্বীজং বিশেষাচ্ছো ষিণী ছিতং ॥ 
দীপনৎ লঘু সংগ্রাহি শ্বীসকাসাকজ্রপিতনুৎ | 
অজানামপ্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তনিষেবণাৎ ॥ 
নাত্যন্তুপানাদ্বায়ামীৎসর্বব্যাধিহরং পয়ঃ | 

কক্ষোঁঞং লবণং কিঞ্িদৌ ই্রংস্বাহুরসং লঘু । 
শোফগুল্মোদরার্শোং কমিকুষ্ঠবিষাপহৎ। 
আবিকং মধুর স্িপ্ধং গুক পিত্তকফাবহৎ ॥ 
পথাযং কেবলবাতেষু কাসে চানিলসম্তবে | 

মহাভিব্যন্দি মধুরং মাহিষং বহ্রিনাঁশনং ॥ 

নিগ্রাকরং শীতকত্ষং গব্যাৎন্লিঞ্চতরৎ গুক | 
উষ্ণৎ চৈকশফং বল্যৎ শাখাঁবাতহরং পয়ঃ ॥ 
মধুরান্রসং কক্ষৎ লবণীনুরসং লঘঘু। 
নার্ধ্যাস্ত মধুরং স্তন্তৎ কষায়াস্বরসং হিম ॥ 
নহ্যাশ্চোতনয়োঃ পথ্যৎ জীবনং লঘু দীপনং | 
হস্তিন্তা। মধুরং বষ্যৎ কষায়ান্থরসং গু ॥' 
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স্নিগ্ধং ছর্যযকরং শীতৎ চক্ষুষ্যৎ বলবর্নৎ | 
পায়ঃ প্রাভান্তিকং ক্ষীরং গুক বিস্তি শীতলং ॥ 
রাত্রে! সোমকুণত্বাচ্চ ব্যায়ামাভাবতভ্তথ| 
দিবাকরাভিতণগ্ানীৎ ব্যায়ামানিলসেবনাৎ ॥ 

বাতানুলোমি শ্রাস্তিস্নং চক্ষুষ্যৎ চাপরাহিকৎ | 

পয়োইভিষ্যন্দি গুর্বধামং প্রায়শঃ পরিকীন্তিতং ॥ 

তদেবোক্তং লঘুতরমনভিব্যন্দি বৈ শ্তং 
'বর্জয়িতা জ্িয়াঃ শতন্যমামমেব হি তদ্ধিতৎ ॥ . 

ধারোষ্ৎ গুণবছ ক্ষীরং বিপরীতমতভোহন্যথ! | 

তদেবাতিশৃতং সর্ধং গু বংছণযুচ্যতে ॥ 

অনিষ$টগন্ধমন্র্চ বিবর্ণৎ বিরসঞ্চ যৎ | 
বর্জ্যং সলবণং ক্ষীরং যচ্চ বিঃগ্রথিত্তং ভবেৎ 

ইতিক্ষীরবর্ঃ | 

'দধি তু মধুরমন্রমত্যত্রঞ্চেতি তৎকায়ানুরসং শ্ষিখমুখ্$ং পীনসবি- 
ষমজ্বরাতিসারারোচকমৃত্রক্ুচ্ভুকার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মঙ্গল্যঞ্চ | 

মহাভিষ্যন্দি মধুরং কফমেদেশবিবর্ধনহ | 
কফপিত্কদঅৎ স্যাদত্যত্রৎ রক্তদৃষণৎ ॥ 

বিদাহি স্যষউবিশ্ম,ত্রৎ মন্দজাতং ত্রিদৌষর্কৎ | 
স্সিপ্ধং বিপাকে মধুরৎ দীপন বলবর্ধানৎ ॥ 

বাঁতাপহৎ পবিত্রঞ্চ দি গব্যৎ কচিপ্রদং | 

দধ্যাজং কফপিত্তম্নং লঘু বাতক্ষয়াপহং ॥ 

ছুর্নামশ্বাসকাসেহু হিতমগ্নেঃ প্রদীপনৎ | 
বিপাকে মধুরং বধ্যং বাতপিত্তপ্রসীদমং ॥ 

বলানবর্ধানং স্সিপ্ধং বিশেষাদ্দধি মাক্থিষং | 

বিপাকে কটু সক্ষাঁরং গুক ভেদ্যৌত্রিকৎ দুধি ॥" 
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বাতমর্শাংসি কুষ্ঠামি রুদীন্ হন্ত্যদরাঁণি চ | 
কোপনং কফবাঁতানাং ছুর্নাম্বাং চাবিকং দধি ॥ 

রসে পাকে চ মধুরমত্যভিষ্যন্দি দৌঁষলং | 
দীপনীয়মচক্ষষ্যৎ বাঁড়বং দধি বাতিল ॥ 

কক্ষমুষ্জং কযাঁয়ঞ্চ কফমুত্রীপহঞ্চ তৎ | 

শ্সরিগ্ধং বিপাকে মধুরৎ বল্যং জন্তর্পণৎ গুক ॥ . 

চক্ষষ্যমগ্র্যং দোঁষম্বং দধি নার্ধ্যা গুণোত্তরং | 

লঘু পাকে বলাসব্বং বীর্যযোফৎ পক্তিনাশনং ॥ 

কষায়ানুরনং নাগ্য। দধি বর্টোবিবর্ধনং | 
দধীম্যুক্তীনি যানীহ গব্যাদীনি পৃথক পৃথক্ ॥ 
বিজ্ঞেয়মেষু সর্বেষু শীব্যমেব গুণোত্তরং, | 

বাতবং কফরুৎন্পিধং বংছণং নচ পিত্বরুৎ ॥ 

কুর্য্যাস্ক্তীভিলাষঞ্চ দধি য€ স্মপরিজ্রতং | 

শ্তাৎক্ষীরাতু যজ্জাতং গুণবদ্দধি ততস্মৃতং ॥ 
বাতপিত্তহরং কচ্যং ধাত্বপ্রিবলবর্ধানহ 4 

দপ্রঃ সরে! গুকর্ষ্যো! বিজ্ঞেয়োইনিলনাশনঃ ॥ 

বহ্রেবির্বধমনশ্চাপি কফশুক্রবিবর্ধনঃ | 

দধি ত্বসারং রূক্ষঞ্চ গ্রাহি বিষ্স্তি বাতলং ॥ 

দীপনীয়ং লঘুতরং সকষায়ং কচিগ্রদৎ | 
শরদ্গ্রীক্যবসস্তেষু প্রায়শে। দধি গর্হিতং ॥ 
ছেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষায় দধি শন্যতে | 

তৃষ্ণারুমহরৎ মস্ত লঘু আভোবিশোধনৎ ॥ 

অঙ্গং কষায়ং মধুরমরধ্যৎ কফবাতম্ুৎ | 

প্রন্থমাদনং প্রীণনঞ্চ ভিনত্যাশু মলঞ্চ তৎ ॥ 
বলমাবহতে চাঁপি ভক্তচ্ছন্দৎ করোতি চু। 
স্বাদ্বরমত্যসকমন্দজাতং তথা! শ্ৃতক্ষীরভবং সরঞ্ঃ 
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অসারমেবং দি সপুধাহশ্মিন্ বর্গে স্বতা মন্তগুণীস্তথৈব ॥ 

ইতি দধিবর্থঃ| 

তক্রৎ 'মধুরমনৎ কষায়ানুরসমুফ্বীর্ধ্যৎ লঘু কক্ষমগ্সিদীপনৎ 
থরশোফাতীসারঞ্জহণীপাওুরোখীর্শঃপ্লীহগুল্মীরোচকবিষমন্ত্ররতৃফণ- 
ছর্দিপ্রসেকশূলমেদঃশ্লেক্মানিলহরৎ মধুরবিপীকং ছদ্যং মুত্ররুদ্দ্রম্সেহ- 
ব্যাপৎ্প্রশমূনমরষ্যঞ্থ | 

মস্থনাদিপৃথগ্ভূতন্রেহমর্ষোদকন্ত যৎ | 
।নাতিসান্দ্রত্রবং তক্রৎ স্বাদ তুবরৎ রসে ॥ 

যু সম্মেইমজলং মখিতৎ ঘোলমুচ্যতে ॥ 

তক্রৎ নৈব ক্ষতে দদ্যান্নোঞ্কালে ন হূর্ব্বলে | 
ন মুচ্ছ ৭ভ্রমূদ্রীছেযু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে ॥ 
শীতকালেহগ্সিমান্দ্যে চ কফোণ্েম্বাময়েযু চ। 
মার্াবরোধে ছুফটে চ বাঁয়ে তক্রৎ প্রশস্যতে ॥ 

তৎ পুঅর্মধুরং লেম্ম প্রকোপণৎ পিত্তপ্রশমনঞ্চ | অস্রং বাতঙ্গং 

ক্সত্বকর” 

বাতেহস্ং সৈম্ধবৌপেতৎ স্বাছু পিতে সশর্করং | 
ধপিবেতক্রৎ কফেচাপি ব্যোষক্ষারসমীযুতং ॥ 

গ্রাহিণী বাতল! কক্ষ! হূর্জর। তক্রকুর্চিকা | 

তক্রাল্পঘুতরে। মণ্ডঃ কুর্চিকাদধিতক্রজঃ ॥ 

গুকঃ কিলাটোইনিলহ! পুংস্তবনিঙরাপ্রদঃ স্মৃতঃ | 
মধুরেধ বৃংহণেও ববষ্যে তদ্বৎপীযঘমোঁরটে? ॥ 

নবনীতৎ পুঅঃ সদ্যক্কং লঘু স্ুকুমাঁরৎ মধুর কষায়মীষদত্তৎ 
শীতলং মেধ্যৎ দীপনং হুদ্যৎ সংগ্রাছি পিতানিলহছরৎ রধ্যমবিদাহি 
স্কুযকাঁসশ্বাসতব্রণার্শেইপ্দিতাপছৎ গুককফমেদৌবিবর্নং বল্ুকরং 
রংছণৎ শোৌষ্বৎ বিশেষতে! বাঁলানাং প্রশশ্যতে | ক্ষীরোণথং 

ট€ুনর্নবনীতমুৎরফ ন্সেছৎ মাঁধূ্যাযুক্তমতিশীতং সৌকুমার্যযকরৎ চক্ষুষ্যং 
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সংগ্রাহি রক্তপিতনেত্ররোগহরং প্রসাদনঞ্চ | সম্তানিক! পুঅর্ধাতস্বী 

তর্পণী বল্যা ব্বষ্য। স্সিপ্ধ! কচ্য। মধুর! মধুরবিপাঁকা রক্তপিত্ত প্রসাদনী 

গুব্বী চ| 

বিকস্প এষ দধ্যাদিঃ শ্রেষ্ঠে! গব্যোইভিবর্নিতঃ| 

বিকপ্পীনবশিফীৎস্ত ক্ষীরবীর্ধযাৎ সমাদিশে ॥ 

অথ তং ॥ 

সবতন্ত সৌম্যৎ শীতবীর্য্যৎ মৃদু মধুরমপ্পাভিষ্যন্দি সু নমাদা- 
বর্তোম্মাদাপন্মারশূলভ্বরানাহবাতপিত্তপ্রশমনমগ্নিদীপনং স্ঘতিমতি- 
মেধাঁকাস্তিস্বরলাবণ্যসৌকুমার্ধ্যটৌজস্তেজোবলকরমাযুষ্যং বষ্যৎ মেধাং 
বয়ংস্থণপনং গুৰ চক্ষুষ্যৎ শ্লেব্যাভিবর্দনং পাঁপালক্ষনী প্রশমনং বিষৃহরং 

রক্ষোয়ঞ্চ | 

বিপীকে মধুরং শীতং বাতপিত্তবিষাঁপহং | 
চক্ষুষ্যমগ্র্যৎ বল্য গব্যং সর্পিগুণৌতরং ॥ 

আজং স্বতৎ দীপনীয়ং চক্ষুষ্যং বলবর্ধানং | 

কাদে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি পথ্যং পাকে চ তল্লঘু ॥ 

মধুরৎ রক্তপিত্তত্বং গুকপাঁকে কফাবহৎ । 

বাতপিতপ্রশমনং স্থশীতং মীহিষং ঘৃত 

ওষ্রৎ কটুরসং পাকে শোফক্রিমিবিষাপহং | 
দীপনং কফবাতত্বং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহৎ ॥ 

পাকে লঘাঁবিকং সপ্পির্ণচ পিত্তপ্রকোপণৎ | 
কফেৎনিলে যোনিদোষে শৌষে কম্পেচ তদ্ধিতং ॥ 

পাকে লঘ্ুষণবীর্ধ্য্চ কষায়ং কফনাশনং 
দীপনৎ বদ্ধমুত্রঞ্চ বিদ্যাঁদৈকশফৎ তং ॥ 
চক্ষুষ্যমগ্র্যং স্ত্রীণান্ত সর্পিঃ স্যাদযৃতোপমং | 
বাদ্ধিং করোতি দেছাগ্্যোলঘুপাকৎ বিষাপহৎ ॥ 
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কষায়ৎ বদ্ধবিগ্ম ত্রং তিক্তমগ্নিকরং লঘু 
হস্তি কারেঞ্ছবং সর্পিঃ কফকুষ্ঠবিষক্রিমীন্ ॥ 

ক্ষীরত্বতং পুনঃ সংগ্রাহি রক্তপিত্তভ্রমমুচ্ছীপ্রশমনং নেত্ররোগ- 

হিতঞ্চ | সর্পির্গুস্থ মধূরঃ সরে! যোনিশোত্রাক্ষিশিরসাং শ্লমে। 
বন্তিনস্তাক্ষিপ্রপূরণেষ্পদিশ্তাতে | সর্পিঃ পুরাঁণৎ সরৎ কটুবিপীকৎ 
ভিদেষাপহৎ মৃচ্ছ মেদউন্নীদোদরজ্বরগরশোফাপন্মারযোনিশ্রোত্র।- 
ক্ষির্টরশূলয্ং দীপন বন্তিনস্তাক্ষিপুরণেষৃপদিশ্ুতে। 

ক্ঞঞন্তি চাত্র | 

পুরাণৎ তিমিরশ্বসপীনসজ্বরকাসনুৎ | 
মুচ্ছণকুষ্ঠটবিষোন্াদগ্রহাপন্মীরনাশনহ ॥ 

একাদশশতুঞ্চেব বৎসরানুষিতং ৃতৎ | 
রক্ষোন্ৎ কুস্তসর্পিঃ স্যাঁৎপরতন্ত মহ্থায়তং ॥ 
পেয়ং মহাঁস্বতং ভূতৈঃ কফক্পং পবনাধিকৈঃ। 

বল্যং পবিত্রৎ মেধ্যঞ্চ বিশেষাভিমিরাঁপহছৎ ॥ 

“সর্ধভূতহরঞেব স্তমেতৎপ্রশস্যাতে ॥ 
অথ তৈলানি। 

টতলৎ ত্বাপ্নেয়মুষ্তং তীস্ং মধুরং মধুরবিপাঁকৎ ব্বংহণং 

পীণনং ব্যবাকি স্বক্ষাং বিশদৎ গুক সরং বিকামসি রষ্যং ত্বকৃপ্রসাদনং 

মেধামার্দবমাংসস্থ্র্যবর্ণবলকরং চক্ষুষ্যৎ বদ্ধমুত্রৎ' লেখনং তিক্ত- 
কষায়ানুরনৎ পাঁচন মনিলবলাসক্ষয়করং ক্রিমিদ্মমশীতপিত্তজননং 

যোনিশিরঃব্শশুল প্রশমন গর্ভাশয়শৌধনঞ্চ তথ! ছিন্ন ভিন্নবিদ্ধোৎ- 
পিষউচ্যুতমখিতক্ষতপিচ্চিতভগ্নস্ফুটিতক্ষারাঘিদপ্ধবিষ্লিউদারিভাক্তিহত- 
ছুর্ভম়মৃগব্যালবিদফ্টপ্রভৃতিয়ু চ পরিষেকা ভ্যঙ্গাবগীহেষু তিলতৈলং 
গ্রশস্যতে | 

তদ্বভ্তিযু চ পানেচ নশ্যে কর্ণাক্ষিপূরণে | 
অন্পপানবিধো চাপি প্রযোজ্যৎ বাতশাস্তয়ে ॥ 
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এরগু তৈলং মধুরমুষ্তৎ তীক্ষৎ দীপনং কটুকষায়ানুরসং স্থম্ষমং 
শোতোবিশোধনং ত্বচ্যৎ বষ্যং মধুরবিপাঁকৎ যস্থাপনং যোনিশুক্র- 

বিশৌধনমারোগ্যমেধাকান্তিস্মতিবলকরং বাতকফহরমধোভাগীদোষ- 

হরঞচ | 
নিশ্বাতসীকুসুস্তমূলকজীগুতকরক্ষককুতবেধনার্ককম্পিল্নকহস্তি- 

কর্ণপৃর্ধীকাপীলুকরক্জেস্ুদীশিঞ্রসর্ষপন্ছুবর্চলাবিড়জ্গজ্যোতিত্মতীফল- 
তৈলানি তীক্ষানি লঘুন্যুষণবীর্ধ্যাণি কটুনি কটুবিপাকাঁনি সাবাণ্য- 
নিলকফরুমিকুষ্ঠপ্রমেহশিরোরোগহরাঁণি চেতি| 

বাঁতঘ্নৎ মধুরৎ তেযু ক্ষোৌ1মং তৈল বলাবহং | 
কটুপাকমচক্ষুষ্যৎ ন্িপ্বোক্চং গু পিত্বলৎ ॥ 
কমিম্বং সার্ষপৎ তৈলৎ কুকুষ্ঠীপহৎ লক্ব। 
কফমেদৌইনিলহরং লেখনং কটুদীপনং ॥ 
কুমিত্বমিঙ্কুদীতৈলমীষত্তিক্তৎ তখা৷ লখু | 

কৃষ্ঠাময়র্লমিছরৎ দৃ্িশু ক্রবলাপহং ॥ 
বিপাকে কটুকৎ তৈলৎ কৌস্ুভ্তৎ সর্বদোষকূৎ 
রক্তপিত্তকরৎ তীক্ষমচক্ষুষ্যং বিদাঁছি চ ॥ 

কিরাততিক্তকাইতিমুক্তকবিভীতকনারিকেরকোলাক্ষো ডজীব- 
স্টীপিয়ালকর্ব,দীরস্থ্য বল্ীত্রপুসৈর্বাকককর্কীককুম্মাগুপ্রস্ততীনাৎ তৈ- 
লানি মধুরাণি' মধুরবীর্য্যবিপাঁকানি বাঁতপিত্বপ্রশমনীনি শীত- 

বীর্ধ্যাণ্যভিষ্যন্দীনি স্যফবিখত্রাণ্যগ্সিসাদনানি চেতি। 
মধৃককাশ্ধ্যপলাশতৈলানি মধুরকষায়াণি কফপিস্তপ্রশমনানি | 
তুবরকভল্লাতকতৈলে উঞ্ণে মধুরকষায়ে তিক্তান্ুরসে বাঁতকফ- 

যুদ্ঠটমেদোৌমেহকুমিহরে উভয়তোভাগদৌষহরে চ| 
নরলদেবদাকগণ্তীরশিংশপাগুকসারক্েস্থাস্তিক্তকটুকষাঁয়া ছুষ- 

ব্রণশোধনাঃ ক্মিকফকুষ্ঠীনিলহরাশ্চ | 
তুদ্বীকোশাত্রদততী্রবস্তীশ্বামাসগুলানীলিকা কম্পিললকশঙ্থিনী-€ 
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স্মোন্ডিস্তকটুকষায়। অধোভাগদোষহরাঃ ক্লমিকফকুষ্ঠীনিলহর! হুষ্ট- 
ব্রণবিশোধনাশ্চ | " 

যবতিক্তাতৈলং সব্ধানোষপ্রশরননীব্তিজনিদীপনং লেখনং 

মেব্যৎ পথ্যৎ রসায়নঞ্চ | 

একৈষিকাতৈলং মধুরমতিণীতং পিত্ৃহরমনিলপ্রকোপণৎ শ্লেহ্ষ - 
ভিবর্ধানৎ ! 

সহকারতৈলমীষত্তিক্তমতিস্ন্ষি বাতকফহুরং কক্ষ মধ্র্র- 
২ রসবন্নাতিপিত্তকরঞ্চ। 

ফলোস্তবাঁনি তৈলানি যান্তনুক্তানি কানিচিৎ | 
গুণান্ কর্ম চ বিজ্ঞার় ফলবতানি নির্দিটশেহ ॥ 

ফাবস্তঃ স্থণবরাঃ স্েছাঃ সমাসাৎপরিকীর্তিভাঁঃ | 

সর্ধে তৈলগুণা জ্ঞেয়াঃ সর্ষের চানিলনাশনাঃ ॥ 

সর্বেভ্যস্তিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশশ্যাতে | 
নিষ্পতেন্তপ্টণত্বাচ্চ তৈলত্বমিতরেঘপি ॥ 

গ্রাম্যান্থীপৌদকানাঞ্চ বসামেদোমজ্জানে। গুরূফ্চমধূর! বাতিক 
জাঙ্গলৈকশফক্রব্যাদাদীনাং লঘুশীতকষাঁয়! রক্তপিত্তক্নাঃ প্রতুদবিক্ষি- 
রাণাৎ লত্বকাঃ/। তত্র ভ্বততৈলবসামেদোমজ্জীনোযথেভরং 
গুঁকবিপাঁকা বাতহরাশ্চ | 

অথ মধুবর্থঃ | 

মধু তু মধুরৎ কষায়ান্ুরসং রক্ষং শীতমন্লি্দীপনৎ বণ্যৎ বল্যং 
লস্ঘু স্ুকুমারৎ লেখনং হুচ্যং সন্ধানং শোৌধনং রোপণং বাঁজীকরণং 

সংগ্রাছি চক্ষুঃপ্রসাদনং স্থক্ষদমার্গীমুসারি পিতল্লেক্মমেহহিকাশ্বীস- 
কাসাতিসারচ্ছর্দিতৃষ্ণার মিবিষ প্রশমনং হুলাদি ব্রিদোষপ্রশমনঞ্চ তত 
লঘুত্বাৎ কফন্বৎ পৈচ্ছিল্যাশ্বীধূর্য্যাৎকষায়ভাবাচ্চ বাতবিত্তপ্রৎ )' 

পৌততিকং, ভ্রামরং ক্ষৌভ্রং মাক্ষিকং ছাত্রমেৰ চ। 
আর্ধ্যমৌদ্দালকৎ দালদিত্যফৌ! মধুজাতয়ঃ ॥ 
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বিশেষাৎপৌত্তিকং তেষু রূক্ষেবফৎ সবিষান্বয়াৎ | 
বাতাস্কৃপিত্তকচ্ছেদি বিদাহি মদরুম্বধু ॥ 

পৈচ্ছিল্যাৎস্বাহুভূয়ন্তাদৃভামরং গুঁকসংজ্ঞিতং | 

ক্ষৌব্রং বিশেষতে। জ্ঞেয়ং শীতলং লখু লেখনং ॥ 
তম্মাল্পঘুতরৎ ক্ষ মাক্ষিকং প্রবরৎ স্মৃতৎ | 

শ্বাসাদিযু চ রোগৌবু প্রশস্তৎ তদ্বিশেষত; ॥ 

্বাহপাঁকৎ গুক হিমং পিচ্ছিলং রক্তপিত্জিৎ | 

শ্রিত্রমেহকমিহরং বিদ্যাচ্ছাত্রং গুণৌত্রৎ ॥ 

আর্ঘ্যং মর্ধতিচক্ষুষ্যৎ কফপিত্তছরৎ পরং। 

কষায়ং কটু পাঁকে চ বল্যং তিক্তমবাঁতক্ৎ ॥ 
ওদদশীলকং কচিকরৎ স্বর্য্যৎ কুষ্ঠবিষাপহহ | 

কবায়মুফ্মক্রঞ্চ পিতককৎকটুপাকি চ॥ 
ছর্দিমেহপ্রশমনৎ মধু কক্ষং দলোডুবং 1 
বৃংহুণীয়ং মধু নবং নাতিশ্লেম্ষছরং সরং ॥ 
মেদঃস্ছৌল্যাঁপহৎ গ্রাহি পুরাণমতিলেখনৎ | 

দোবত্রয়ছরং পক্ষমামমন্ত্রং ভ্রিদোষকৎ ॥ 
ভছ্যন্তৎ বিবিধৈর্ষোশৌর্নিছন্যাদীময়ান্ বহুন্। 
নানাদ্রব্যাত্বকত্বাচ্চ যোগবাহি পরং মধু ॥ 

তত্বু নানা্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপীকবিকদ্ধান!ৎ পুঙ্পরসীনাং সবিষ- 

মক্ষিকাসম্ভবত্বাচ্চানুষ্ণোপচারৎ | 
উঞ্জৈর্ব্বিকধ্যতে সর্ব্বৎ বিষান্বয়তয়। মধু 
উষ্ণার্তমুষ্ৈকষে বা তন্নিহস্তি যখাবিষং ॥ 
তৎসৌকুমার্ধ্যণচ্চ তখৈব শৈত্যান্নানৌষবীনাৎ রসসম্ভবাচ্চ | 

উষ্জৈর্বিকধ্যেত বিশেষতশ্চ তথাস্তরীক্ষেণ জলেন চাপি ॥ 
উঞ্চেন মধু সংযুক্তৎ বমনেত্ববচারিতৎ | 

অপাকাদনবস্থানার বিকধ্যেতপুর্র্বব€ ॥ 
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মধ্ামাৎপরতন্তবন্তদামৎ কষ্টৎ ন বিদ্যতে। 

বিকদ্ধোপক্রত্বাতৎ সর্বং হুত্তি যখাবিষং ॥ 

অধেক্ষবর্গঃ | 

ইক্ষবো মধুরা মধুরবিপাঁকা গুরবঃ শীতাঃ সসিদ্ধা' বল্যা রষ্যা মুত্র 
রক্তপিত্তপ্রশমনীঃ কমিকফকরাশ্চেতি তেচানেকবিধ1ঃ| তদ্যথা | 

পৌগুকে! ভীৰককশ্চৈব বশকঃ শতপোরকঃ | 
কাস্তার্তাঁপসেক্ষুশ্চ কান্েক্ষুঃ স্থচিপত্রকঃ ॥ 

নৈপাঁলে। দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোহ্থ কোশকৎ | 

ইত্যেতা! জাতয়ঃ স্ছৌল্যাদ্ঃণান্ বক্ষ্যাম্যতঃপরহ ॥ 
স্টনীতো মধুরঃ সিদ্ধ! বংহুণঃ শ্লেম্ষলঃ সরঃ| 
অবিদাহী গুকর ষ্যঃ পৌগুকো ভীৰকম্তথ। ॥ 
আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিৎসক্ষাঁরো বংশকো। মতঃ | 

বংশবস্ছতপৌরস্ত কিঞ্চিদ্ঃঃ স বাতহা। ॥ 

কাঠারতাপসাবিক্ষু বংশকানুগুণে মতৌ। 
এবক্ণস্ত কাঞ্ধেক্ষুঃ সতু বাতপ্রকোপণঃ ॥ 
হ্থচীপত্ৰো নীলপোরে। নৈপাঁলো দীর্ঘপত্রকঃ। 
বাতলাঃ কফপিত্তক্নাঃ সকষায়া বিদাছিনঃ ॥ 

কোশকাঁরো গুকঃ শীতে! রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ | 
অতীব মধুরো মূলে মধ্যে মধুর এব তু ॥ 
অগ্রেধক্ষিকু বিজ্ঞেয় ইক্ষ,ণাং লবণে। রসঃ | 
অবিদাহী কফকরে। বাতপিত্তনিবারণঃ ॥ 

বক্তুপ্রহ্থাদনো বষ্যো দস্তনিষ্পীুড়িতে! রসঃ| 
গুকর্বিদাহী বিষম্তী যাক্ত্িকস্ত প্রকীর্তিতঃ ॥ 

পকো গুকঃ সরঃ নি স তীক্ষঃ কফবাতনুৎ ॥ 

ফাঁণিতং শুকমধুরমভিয্য্দি রংহণমরষ্যং ত্রিদোবরক্ষ | শুড়ঃ 



১৫৬ সুশ্ন্ভঃ | [| অধ্যায় ৪৫। 

লক্ষারমধুরো! নাতিশীতঃ স্িগ্ধ!! মুত্ররক্তশোধনে। নাঁতিপিত্ত 
জিদ্বাতশ্বে! মেদঃকফকরো। বলো রষ্যশ্চ | 

পিতক্কো মধুরঃ শুদ্ধো বাতক্নোহস্যকৃপ্রসাদনঃ | 

স পুরাণোইহধিকগুণে। গুড়ঃ পথ্যতমঃ স্মতঃ ॥ 

মৎস্যঞ্িকাখগ্ডশর্করাবিমলজীত। উত্তরোতরং শীভাঃ স্সিদ্ধী- 

গুঁকতর' মধুরতর। রষ্য! রক্তপিত্ত প্রসাদনা স্তৃষণা প্রশমনাশ্চ | 

যথাযথৈষাঁং বৈমল্যং মধুরত্বৎ তথা তথ! | 

নেহগৌরবশৈত্যানি সরত্বঞ্চ তখাতথ ॥ 
যো যে! মৎশ্যগিকাখগুশর্করাণাৎ স্বকে! গুণঃ| 

তেন তেনৈব নির্দেশ্যন্তেষাং বিআবণে। গুণঃ ॥ 

সারস্থিত। স্থবিমল! নিঃক্ষণরা চ যথাধথা! 

তথাতথ। গুণবতী বিজ্ঞেয়। শর্করা বুধৈঃ ॥ 

মধুশর্করা পুনশ্ছর্দ্যতীসাঁরছরী কক্ষাছেদনী প্রহ্লাদনী কবায়- 

মবুরা মধুরবিপাক। চ। যবাসশর্কর1 মধুরকষায়! তিক্তানুরসা শ্লেম্- 

হুরী সরা চেতি। 

যাবত্যঃ শকরাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব দাঁহপ্রণাঁশনধঃ | 

রক্তপিতপ্রশমনা শ্ছর্দিঘৃচ্ছতৃষাপহাঃ ॥ 
ৰকক্ষৎ মধুকপু্পোশ্ধৎ ফাণিতৎ বাতপিত্তকৎ । 

কফকৎ মধুরং পাকে কষায়ং বস্ভিদূষণৎ ॥ 

অথ মদ্যবস্থা 

নর্ধং পিতকরং মদ্যমমং দীপনরোচনং | 

ভেদনৎ কফবাতয়ৎ হুদাৎ বন্তিবিশোধনং। 

পাঁকে লখু ধিদা'হ্য্গৎ তীক্ষমিক্দ্রিযবোধনং | 
বিকাসি স্থ্টবিণ্ ত্রৎ শৃণু তস্য বিশেষণ ॥ 

মার্থীকমবিদা হিত্বামবধুরান্বয়তত্তৎ1। 
রক্তপিতেইপি সভতৎ বুধৈর্ন ৪ তিষিধ্যতে । 
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মধুরৎ তদ্ধি কক্ষর্চ কষায়ান্ুরসং লঘ্ঘু | 

লঘুপাকি সরং*শোবষবিষমজ্বরনাশনহৎ ॥ 

মাদ্বীকাঁণ্পাস্তরৎ কিঞ্িৎ খার্জ.রৎ বাতকোপনৎ | 
তদেবৎ বিশদং কচ্যৎ কফক্বৎ কর্শনং লখু ॥ 

কষায়মধুরং হৃদ্যং সু্ন্বীব্দ্রিয়বোঁধনৎ | 
কাস্ার্শোশ্রহণীদৌবষমূত্রাঘাতীনিলাঁপহা। ॥ 
স্তম্রক্তক্ষয়হিত! সুরা বংহণদীপনী | 

কাসার্শোশ্রহুণীশ্বীসপ্রতিশ্তায়বিনাশিনী ॥ 
শ্বেতা মুত্রকফন্তস্তরক্তমাসকরী স্মুরা | 

ছদ্যরোচকনৃৎকুক্ষিতে দশুলপ্রমর্দিনী ॥ 
প্রসন্ন কফক্খতার্শেবিবন্ধাঁনাহনাশিনী | 

পিতুলাপ্পকফ। কক্ষ! যবৈর4বাতপ্রকোপনী ॥ 

বিষ্টস্ডিনী সুরাগুব্ৰাঁ শ্লেম্মল। তু মধুলিক। | 

কক্ষ! নাতিকফা ব্বব্য! পাচনী চান্ষিকী স্মৃতা ॥ 

ভ্রিরদোষো ভেদ্যববব্যশ্চ কোহলে। বদনপ্রিয়ঃ | 

গ্রান্যষ্চো জগলঃ পক্তা। কক্ষস্তুটকফশোঁফহৎ ॥ 
হুছ্যঃ প্রবাহিকাঁটোপছুর্নামানিলশোষহৎ | 
বরুসে। হৃতসা রত্বাদ্িফস্তী বাতকোঁপনঃ ॥ 

দীপনঃ স্যবিথ্,ত্রে। বিশদোহস্পমদে! গুকঃ | 
কষায়ো। মধুরঃ সীধুগৌিঃ পাঁচনদীপনঃ ॥ 

শার্করো! মধুরো। কচ্যো দীপনো বস্তিশোধনঃ | 
বাতলে! মধুরঃ পাকে হুদ্য ইন্ড্রিয়বোধনঃ ॥ 

তদ্ধৎ পরুরসঃ সীধুর্বল্বর্ণকরঃ সরঃ | 

শোফত্রে। দীপনে। হছদ্যো। কচ্যঃ শ্লেম্মার্শন।ৎ হিতঃ ॥ 

কর্শনঃশীতরসিকঃ শ্বয়থুদরনাশন3 | 
বর্ণকুজ্জরণঃ স্বর্যে। বিবন্ধাঘোইর্শসীৎ হিত॥ 

১৪ 
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আক্ষিকঃ পাওরোথযে। ব্রণ্যঃ সংগ্রাহকো! লঘুঃ | 

কষায়মধুরঃ সীধুঃ পিতঘ্রোইস্ক্প্রসাঁদনঃ ॥ 
জান্ববে বদ্ধনিস্যন্দস্তবরে। বাতকোপনঃ। 

তীক্ষঃ স্ুরীসবো হৃদ্যে। মূত্রলঃ কফবাতনুৎ ॥ 

মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদে' বিজ্ঞেয়োইনিলনাশনঃ | 

লঘুমপ্বাসবশ্ছেদী মেহকুষ্ঠবিষাঁপহঃ ॥ 
তিক্তঃ কষায়শোফস্তীক্ষঃ স্বাঢুরবাতকুৎ | 

তীক্ষঃ কবায়ো মদ্কদ্দৎনামকফগুল্মহ্ৃৎ ॥ 
ক্লমিমেদোহনিলহরে! মৈরেয়ে। মধুরো গুকঃ | 

বল্যঃ পিত্তহরে। বণ্যে! মৃদ্বীকেক্ষুরনাসবঃ ॥ 
শীধুর্মধুকপুম্পোণ্ষে। বিদীহ্যপ্রিবল প্রাদঃ ! 
কক্ষঃ কষাঁরকফহ্ৃদ্বাতপিত্ত প্রকোপণঃ ॥ 

নির্দিশেদ্রসতশ্চান্তান্ কন্দমূলফলাসবান্। 

নবং মগ্যমভিষ্যন্দি গুক বাঁতাদিকোঁপনহ ॥ 

অনিষ্টগন্ধং বিরসমহ্ৃদ্যঞ্চ বিদাহি চ| 
সুীন্ধি দীপনং হুগ্ভৎ রোচিক্ু, কমিনাশনং ॥ 

স্কুটআোতম্করৎ জীর্ণৎ লঘু বাতকফাঁপহৎ | 
অরিকেঁ। দ্রব্যসংযোগসনংস্কারাদধিকো। গুনৈ2 ॥ 

বহুদোৌষহরশ্চৈব দৌযাঁণাৎ শমনশ্চ সঃ। 

দীপনং কফবাতত্নঃ সরঃ পিত্তবিরোঁধনঃ ॥ 

শুলাখানোদরপ্লী হজ্বরাজীর্ণারশশসাং ছিতঃ | 
পিপ্পল্যাদিকতে। গুল্মকফরোগীহরঃ স্বতঃ ॥ 

চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যন্তেইরিফী। রোগহরাঃ পৃথক্ | 

অরিষ্ীসবসীধুনাৎ গুণান্ কর্মাণি চাদিশেহ ॥ 

বুদ্ধ্যা যথাস্বৎ সংস্কারমবেক্ষ্য কুশলো ভিষকৃ। 

সান্দ্রং রিদাহি ছুর্ন্ধং বিরসং ক্লমিলং গুক ॥ 
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অহ্দ্যং তৰুণং তীক্ষমুষ্তং ছুর্ভাজনস্থিতং | 
অদ্পৌবধৎ পর্য্যষিতমত্যচ্ছৎ পিচ্ছিলঞ্চঃ যৎ ॥ 
তদ্বর্জ্যৎ সর্ধদ1 মদ্যৎ কিঞিচ্ছেষন্ত যস্ভবেহ | 
তত্র যৎ স্তভোঁকসম্ভাঁরং তৰকণৎ পিচ্ছিল গুক ॥ 

কফপ্রকোপি তন্মদ্যং হুর্জরঞ্চ বিশেষতঃ | 
পিক্তপ্রকোপি বনহুলং তীক্ষমুষ্ং বিদাছি চ ॥ 

অহ্দ্যং ফেনিলং পুতি কমিলং বিরসং গুৰ | 

তথা পর্যুষিতঞ্চাপি বিদ্যাদনিলকোপনহ ॥ 

সর্বদোবৈকপেতন্ত সর্বদোষ প্রকোপণৎ | 

চিরস্থিতং জাঁতিরসৎ দীপনৎ কফবাতজিৎ ॥ 

কচ্যৎ প্রসন্নৎ স্্রভি মদ্যৎ সেব্যৎ মদাবহৎ | 

তশম্যানেকপ্রকা রম্য মদ্যস্য রসবীর্য/তঃ ॥ 

সৌক্ষম্যাদৌফ্যাঁচ্চ তৈক্ষ্যীচ্চ বিকাঁসিত্বীচ্চ বহিন। ॥ 
সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরর্ধমাধীতং ॥ 

বিক্ষোভ্যেক্দ্িয়চেতাৎসি বীর্ধ্ৎ মদয়তেইচিরাৎ | 

চিরেণ শৈচ্ষিকে পুংসি পানতে! জায়তে মদঃ | 
অচিরাদ্বাতিকে দৃষ্টঃ পৈত্তিকে শীত্রমেব তু ॥ 
সাত্বিকে শৌচদাক্ষিণ্যহর্ষমগ্ডনলালসঃ| 
শীতাধ্যয়নমৌভাগ্যস্থরতোৎসাহক্ুন্মদঃ ॥ 
রাজ[ে হুঃখশীলত্বমাত্বত্যাগৎ সসাহসং | 
কলহুং সান্ববন্ধন্ত করোতি পুক্রষে মদঃ ॥ 

অশোৌচনিদ্রাঁমাঁৎসর্য্যাশম্যাণমনলে।লতাঃ | 
অসত্যভাষণঞ্চাপি কুর্্যাদ্ধি তামসে মদঃ ॥ 

রক্তপিত্তকরং শুক্তৎ ছেদি ভুক্তবিপাঁচনং | 

বৈশ্বর্য্ং জরণং শ্লেম্মপাতুক্রিমিহরৎ লঘু ॥ 

তীস্ষোফ্ণং মৃত্রলং হ্ুষ্ৎ কফদ্পং কটুপাঁকি চ। 
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তদ্বত্ুদীস্ততং সর্বৎ রোৌচনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 

গৌড়ানি রসশুক্তানি মধুশুক্তাঁনি যাঁমি চ1 
যথাপুর্বৎ গুকতরাণ্যভিষ্যন্দকরাঁণি চ ॥ 

তুষাম্ব দীপনং হুদ্চং হৎপাও্ক মিরোগনুৎ | 

গ্রছণ্যর্শোবিকারঘ্বং ভেদি সৌবীরকৎ তথ] ॥ 
ধান্যাজং ধান্যোনিত্বীদ্দীপনং দাহনীশনং | 

স্পর্শশৎপানাত্ পবনকফতৃষ্ণাহরৎ লঘু ॥ 
তৈক্ষ্যাচ্চ নির্ঘরোদীশু কফৎ গাণ্ষধারণীঁৎ | 

মুখবৈরশ্যাদৌর্বন্ধ্যমলশো ষক্রমাপহৎ ॥ 

দীপনৎ জরণৎ ভেদি হিতমাস্থাপনেযু চ। 
জমুদ্রমাশ্রিতানীঞ্চ জনানাং সাত্যমুচ্যতে ॥ 

অথ মুত্রাণি | 

| গৌঁমহিষাজাবিশজহয়খরোদ্ীণাৎ তীক্ষানি কটুন্যুষ্কানি 

তিক্তীনি লবণান্ুবুরসানি লঘুনি শোধনানি কফবাতর্কমিমেদৌবিষ- 

গল্মার্শউদরকুষ্ঠশৌফারোচকপাত্ুরোগহরাণি হৃদ্যানি দীপনানি 
চ সামাহ্তঃ | 

ভবন্তি চাত্র । 

তৎসর্ব্ং কটুতীক্ষোষৎ লবণীনুরসৎ লঘু 
শৌধনং কফবাতয়্ৎ কূমিমেদোবিষাপছং ॥ . 

অর্শোজঠরগুলাত্ং শৌফাঁরোচকনাঁশনহ | 
পাুরোখহরং ভেঙ্দি হুচ্যং দীপনপাঁচনহ ॥ 

গোমুত্রং কটু তীক্ষোফং জক্ষাঁরত্বান্ন বাতলং | 

লববগ্মিদীপনৎ মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥ 

শুলগুল্মোদরানাহবিরেকাস্থাপনাদিযু | « 

সত্রপ্রয়ে্ীলাধ্োরু গবাং মৃত্রং প্রয়োজয়েও ॥ 
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দুর্নামোদরশুলেছু কুষ্ঠমেহাবিশুদ্ধিযু | 
আনাহশোফগুলোযু পাঁওডরোগে চ মাহিষং ॥ 

কাসশ্বাসীপহং শোঁষকামলাঁপাওরোগনুৎ | 

কটুতিক্তান্থিতং ছাগমীষম্বাকতকোপনং ॥ 
কাসপ্তীহোঁদরশ্বীসশোষবর্চোগ্রহে ছিতং | 

সক্ষারস্তিস্তকটুকমুষ্ণং বাত্রমাবিকং ॥ 
দীর্পনৎ কটুতীক্ষৌফ্ং বাতচেতোবিকারম্ুৎ। 
আঁশ্বং কফহরং মৃত্রং কমিদদ্রযু শশ্যতে ॥ 

সতিক্তৎ লবণৎ ভেদ বাতম্বৎ পিতকোঁপনং | 

তীক্ষৎ ক্ষারে কিলাঁসে চ নাত মুত্রং প্রযৌজয়েহ ॥ 

গীরচেতোবিকারশ্ৎ তীক্ষৎ গ্রহণিরোশনুৎ। 

দীপনং গীর্দভং মূত্র কমিবাতকফাপহং ॥ 
শোৌফকুক্ঠটোদরোশ্বাদমাকতক্রিমিনাঁশনহ | 

অর্শোত্বং কারভৎ মুত্রৎ মানুযন্ত বিষাঁপহৎ ॥ 
দ্রবজ্রব্যাণি সর্বাঁণি সমাসাৎ কীর্তিতাঁনি তু। 
কালদেশবিভাগজ্ঞে। হুপতের্দীতুমহ্তি ॥ 

ষট্চত্বারিংশতমোইধ্যায়ঃ | 

অথাতোহন্পানবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যা স্যামঃ | 

ধন্বত্তরিমহ্ভিবাঁদ্য স্ুশ্র্ত উবাচ প্রাভিহিতং প্রাণিনাৎ পুঅ- 
মঘুলমাহীরে' বলবর্ণো জসাং চ স ষটস্থ রসেঘাঁয়তো! রসাঁঃ পুঅর্জব্যা- 
শয়িণে| দ্রব্যরসগুণবীর্ধ্যবিপাকনিমিত্তে চ ক্ষয়রদ্ধী দৌষধাভূনাং 
সাম্যঞ্চ | ব্রহ্মাদেরপি চ লোকস্যাহারঃ স্থিত্যুৎপত্তিবিনাঁশহেতুরা” 

হারাঁদেবাভিব্বদ্ধির্বলমারোগ্যৎ | বর্ণেক্দিয়প্রসাঁদশ্চ তথাহার- 
বৈষম্যাদস্থাস্থ্যং| ভশ্যাশিতপীতলীঢ়খাদিতন্ত নানাজব্যাত্বকম্যানে- 
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কবিধবিকম্পশ্যানেকবিধপ্রভীবস্থা পৃথক্ পৃধক্ দ্রেব্যরসগুণবীর্্যবিপাঁক- 

প্রভাবকর্মীনীচ্ছামি জ্ঞীতুৎ নহ্যনববুদ্ধত্ষভাবা! ভিষজঃ স্বস্থানুরতিং 
রোগনিগ্রহণঞ্চ কর্তৃং সমর্থাঃ। আহা রমূলাশ্চ সর্বপ্রাণিনে! 

যম্মাতম্মীদন্নপানবিধিমুপদিশতু মে ভগবনিতুযুক্তঃ প্রৌোবাচ ভগবান 
ধন্বস্তরি রথখলু বৎস ন্মৃশ্রুত যথাপ্রশ্রমুচ্যমানমুপধারয়স্য | তর 

লোহিতকশী'লিকলমকদমকপাঁঝুকন্ু্ন্ধবকশকুনাহৃতপুস্পাগুকপুগুরী- 

কমহাঁশালিশীতভীককরো ব্রপুষ্পকদীর্ধশুককাধ্নকমহিষমস্তকছায়ন- 

কদূষকমহাীদৃষকপ্রভৃতয়ত শালয়ঃ | 

মধুর! বীর্যযতঃ শীতা লঘুপাঁকা বলাবহাঃ | 
পিতৃয়্াপ্পানিলকফাঃ স্িপ্া বন্ধীণ্পবঙ্চসঃ ॥ 

তেষাং লোহিতকঃ শেষ্ঠোদৌঁঘক্ঃ শুক্রমুত্রলত | 

চক্ষুষ্যে বর্ণবলকুৎ জ্র্য্যো হৃদ্যঃ শ্রমাপীহঃ ॥ 
ব্রণ্যে। ভ্বরহরশ্চৈব সর্বদেোষবিষাপহঃ। 

তম্মাদপ্পান্তরগুণীঃ ক্রমশঃ শাঁলয়োইবরাও ॥ 

ষষ্টিককান্কুকমুকুন্দকপীতকপ্রমৌদককাঁকলকাসুনপুষ্পকমহাষ- 
ফিকচুর্ণককুরবককেদীরক প্রভৃতয়ঃ ষষ্টিকাঃ| 

রসে পাকে চ মধুরীঃ শমনা বাতপিত্য়োত | 

শালীনাঞ্চ গুণৈস্তল্যা বৎছণাঃ কফশুক্রলাঃ ॥ 

বষ্টিকঃ প্রবরস্তেষাঁ কষায়ানুরসো। লঘুঃ | 
মৃছঃ জিপ্ধক্তিদৌষক্ঃ স্ৈর্ধ্যকুদূবলবর্ধনঃ ॥ 

বিপাকে মধুরো গ্রাহী তুল্যে৷ লৌছিতশালিভিঃ। 
শেষাস্তৃপ্পাত্তরগুণাঃ ষ্টিকাঁঃ ক্রমশে| গুণৈঃ ॥ 

কষ্ণত্রীহিশালা মুখজতুমুখনন্দীমুখলাবাঁক্ষকত্বরিতককুককটাডক- 
পাঁরাবতকপাটলগ্রভৃতয়ে! ব্রীহয়ঃ | 

কবারমধুরাঃ পীঁকে মধুর! বীর্যযতোইহিমাঃ| 

অন্পাভিষ্যন্দিনস্তল্যাঃবন্টিকৈর্বদ্ধবচ্চনঃ'॥ 
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কষ্কত্রীহির্ববরস্তেষাঁং কবায়ান্বরসে! লঘুঃ। 
তস্মাদপ্পীস্তরগুণাঁঃ ক্রমশ! ব্রীহয়োইপরে ॥ 
দগ্ধায়ামবনে জাতাঃ শালয়ে! লঘুপাকিনঃ| 
কষায়া বদ্ধবিগত্র| কক্ষাঃ শ্লেন্মাপকর্ষণাঃ ॥ 

স্থলজণঃ কফপিত্তয়: কষায়াঃ কটুকান্বয়াঃ | 
কিঞ্চিৎ সতিক্তমধুরাঁঃ পবনানলবপ্ধনাও ॥ 

কৈদাঁর। মধুর! রষ্যা বল্যাঁঃ পিত্তনিবর্থণীঃ | 
ঈষৎকষায়াপ্পমল!| গুরবঃ কফশু ক্রলাঁঃ ॥ 

রোপ্যাতিরোপ্য! লঘবঃ শীত্রপাকা গুণোত্তরাঃ | 

অদাহিনে। দৌবহর বল্য। ঘৃত্রবিবর্ধনীঃ ॥ 

শালয়শ্ছিন্নরূটা যে কক্ষান্তে বদ্ধবচ্চনঃ | 

তিক্তাঁঃ কষায়াঃ পিতক্ষাঃ লঘ্ুপাঁকাঁঃ কফাবহাঁও ॥ 

বিস্তরেণীয়মুদ্দিষউঃ শালিবর্ধে হিতাহিতঃ| 
তদ্বৎকুধান্তমু্গাদিমাষাদীনাঞ্চ বক্ষ্যতে ॥ 

অথ কুধান্যবর্ধঃ | 

কোরদৃষকশ্ঠাঁমীকনীবাঁরশাস্তন্ৃতুবরকোদ্দাল কপ্রিয়ঙ্কুমধূলিকানা- 
ন্দীমুখীকুকবিন্দগবেধুকবককভোঁদপন্ণীমুকুন্দকবেণুষবপ্রভৃতয়ঃ কুধা- 
হ্াবিশেষাঃ | 

উষ্ণাঃ কষায়মধুর1! কক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ | 

শ্লেম্ময়্া বন্ধনিব্যন্দ৷ বাতপিতপ্রকোপণাঃ ॥ 

কষায়মধুরান্তেষাঁং শীতপিতাপছাঃ স্থৃতাঃ | 
কোদ্রবশ্চ সনীবারঃ শ্যাঁমীকশ্চ সশান্তনুঃ ॥ 

কৃষ্ণা রক্তাশ্চ গীতাঁশ্চ শ্বেতাশ্চৈব প্রিয়ঙ্গবঃ | 
যখেত্তরং প্রধানাঃ স্থ্যকক্ষাঃ কফহরাঃ স্বতাঃ ॥ 

মধুলী মধুর! শীতা! ন্সিদ্ধ। নান্দীমুখী তথা | 
বিশোধী তত্র ভূয়িষ্ঠং বককঃ সমুকুন্দকঃ ॥ 
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কক্ষা! বেণুষব! জ্রেয়া। বীর্য্যোঞ্াঃ কটুপাঁকিনঃ। 
বদ্ধমুত্রাঃ কফহরাঃ কষায়! বাতকোঁপনাঃ ॥ 

মুদ্দাবনযুদ্ধাকলায়মকুন্ঠমস্থরমঙ্গল্যচণক সতীনত্রিপুটকহরেণীচ- 

কীঞ্রভৃতয়ো বৈদলা2। 
কবারমধুরাঃশীতাঃ কটুপাঁকা মকৎুকরাঃ| 
বদ্ধমুত্রপুরীষাশ্চ পিত্রশ্নেম্মহরাক্তথা ॥ 
নাত্যর্থৎ বাঁতলাস্তেহু মুদগ! দৃষ্টিপ্রসাদনাঃ| 
প্রধান! হরিতাস্তত্র বস্তা মুদ্গসমাঁঃ স্ঘৃতাঁঃ ॥ 

বিপাকে মধুরাঁঃ প্রোক্তা। মন্থর! বদ্ধবঙ্চসঃ | 

মকুষ্ঠকাঁঃ কমিকরাঁঃ কলীয়াঁঃ প্রচুরানিলাঃ ॥ 
আঢকী কফপিত্রর্রী নাতিবাঁত প্রকোপণী। 
বাতলাঃ শীতমধুরাঁঃ সকবাঁয! বিকক্ষণীঃ ॥ 
কফশোণিতপিত্রঘ্নাশ্চণকাঃ পুহস্ত্বনাশনাঃ | 

 হবেণবঃ সতীনাশ্চ বিজ্ঞেয়! বদ্ধবঙ্চনঃ ॥ 

খতে মুদ্গমস্থরীভ্যামন্থেত্ৰীযানকাঁরকাও ॥ 
মাষো গুকর্ভিনপুরীষমূত্রঃ সিপ্জোষফরষ্যোমধুরোইনিলয়্ঃ | 

সন্তর্পণঃ স্তন্তকরো! বিশেষাদ্ল প্রদঃ শুক্রকফাবহুশ্চ ॥ 

কষায়ভীঁবান্ন পুরীষভেদী ন মূত্রলে! নৈব কফল্থ কর্তা! | 

স্বাছূর্ব্বিপীকে মধুরোইলসান্দ্রঃ সন্তর্পণঃ স্তন্যকচিপ্রদশ্চ ॥ 
মাষৈঃ সমানং ফলমাত্গুপ্ত মুক্তঞ্ৎ কাঁকাগুফলং তখৈব | 
আরণ্যমাষাগুণতঃ প্রদিষী! কক্ষাঃ কষায়। অবিদাঁহিনশ্চ ॥ 
উষ্ণঃ কুলণ্থো৷ রনতঃ কথায়ঃ কটুর্ব্বিপাকে কফমাঁকতন়্ঃ| 
শুক্রাশ্মরীগুল্মনিযুদনশ্চ সংগ্রীহুকঃ ীনসকাঁসহারী ॥ 

আনাহমেদৌগুদকীলহিক্কাশ্বীসাঁপহঃ শোঁণিতপিত্তরুচ্চ। 

কফল্য হস্ত! নয়নীময়দ্বে। বিশেষতো বন্তকুলণ্থ উক্তঃ ॥ 

ঈষৎকবায়ো। মধুরঃ সতিক্তঃ সংগ্রাহকঃ পিত্তকরস্তখোষঃ | 
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তিলোঁবিপাকে মধুরো বলিষ্ঠঃ শ্রিঞ্ষে। ব্রণীলেপন এব পখ্যঃ ॥ 

দস্ত্যোইগ্নিমেধাজননা২স্পমুত্রস্তস্তোইথ কেশ্ট্োবিনিলহীগুকশ্চ | 

ভিলেফু সর্কেষসিতঃ প্রধাঁনোমধ্যঃ সিতে। হীনতরান্তথান্ঠে ॥ 
যবঃ কষাঁষো। মধুরো! হিমন্চ কটুর্ক্বিপাকে কফপিত্তহারী | 
ব্রণেষু পথ্যস্তিলবচ্চ নিত্যৎ প্রবদ্ধমুত্রে। বুবাতিবচ্চাঁঃ ॥ 

সথর্ঘ্যা্সিমেধাস্বরবর্ণকচ্চ স পিচ্ছিলঃ স্থুলবিলেখনশ্চ | 
মেদৌমকতৃড্হরণোইতিকক্ষঃ প্রসাঁদনঃ শোণিতপিতয়োশ্চ ॥ 

এভিগু ৈহাঁনতরাঁংস্তর কিঞ্িদ্বিদ্যাদ্যবেভ্যোইতিযবান্ বিশেষৈঃ | 

গৌধুম উক্ত মধুরে। গুকশ্চ বল্যঃ স্থিরঃ শুক্রকচিপ্রদশ্চ ॥ 
ন্িগ্ধোইতিশীতোইনিলপিত্তহত্ত। সন্ধানকুৎ শ্লেম্মকরঃ সরশ্চ | 

কক্ষঃ কষায়ে। ঝ্বিশোঁফশুক্রবলাসদৃক্ষিক্ষয়কুদ্বিদাহী ॥ 
কটুর্ব্ব্পাকে মধুরস্ত শি্বঃ প্রভিন্নবিশ্নাকতপিত্লশ্চ | 
সিতাসিতাঁঃ পীতকরক্তবর্ণ! ভবস্তি যেইনেকবিধাস্তরশিষ্বাঃ ॥* 
যথোদিতান্তে গুণতঃ প্রধান জ্ঞেরাও কটুফ্ণারসপাকয়োশ্চ | 
সহাদ্বয়ং মূলকজাশ্চ শিশ্ষঃ কুশিশ্বিবন্ীপ্রভবান্ত শিশ্বাঃ ॥ 

জ্ঞেয়া বিপাকে মধুরা রসে চ বলপরদাঃ পিতৃনিবর্হণীশ্চ | 

বিদাহব্তশ্ ভূশঞ্চ কক্ষ বিউভ্য জীর্যস্ত্যনিলপ্রদাম্চ ॥ 

কচিপ্রদাশ্চৈব স্দুর্জরাশ্চ সর্ব স্বত। বৈদলিকান্ত শিশ্বাঃ | 
কটুর্নিপীকে কটুকঃ কফঘে| বিদাহিভাবাদহিতঃ কুস্ুস্তঃ ॥ 
উফ্ণীতসীস্মাহুরসাইনিলঘ্ী পিত্বোন্থণ! স্যাৎ কটুক1 বিপাকে | 
পাকে রসে চাঁপি কটুঃ প্রদিউঃ সিদ্ধার্থকঃ শে(ণিতপিত্কোগী॥ 
তীক্ষোঞ্চকক্ষঃকফমাকতত্বস্তথাগুণশ্চাসিতসর্যপোইপি ॥ 

অনার্তববৎ ব্যাঁধিহুতমপর্্যাধীতমেব চ | 

অভূমিজৎ নবঞ্চাপি ন ধাস্ং গুণবৎস্মৃতং ॥ 

নবং ধাম্যঙ্ভিষ্যন্দি লঘু সম্ঘংসরোঁষিতং | 

বিদাছি গুক বিষন্তি বিরৎ দৃষ্টিদূষণং ॥ + 
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শাল্যাদেঃ সর্ষপীস্তস্ত বিবিধস্তাশ্য ভাগশঃ | 

কাল প্রমাণসংস্ষীরমাত্রাঃ সম্পরিকীন্তিতাঃ ॥ 

অত উর্ধং মাঁৎসবর্গানুপদেক্ষ্যামঃ ॥ 
তগ্ভথ! | জলেশয়া আহ্ৃপ। শ্ীম্যাঃ ক্রব্যভূজ একশফ! জাঙ্গ- 

লাশ্চেতি ষণ্মাংসবর্ধীস্তেষাৎ বর্গাণামুত্তরোত্তরৎ প্রধানতমাঃ | তে 

পুনদ্ধিবিধ! জাঙ্গলা আন্পাঁশ্চেতি। তত্র জাঙ্গলবর্গোইষউবিধঃ | 

তগ্থা | জড্ঘালাবিফ্কিরাঃ প্রতুদণ গুহা শয়াঃ পুসহাঃ পর্ণমূ। বিলে- 
শয়া গ্রাম্যাশ্চেতি তেষাঁং জঙ্ঘাঁলবিক্ষিরেখ প্রধানতমেধ তাঁবেণহরিণ- 
্যকুরম্বকর'লর্লুতমা'লশরভশ্বদৎ স্রীপৃষতচা কক্ষরমৃখমীতৃকাপ্রভৃতয়ো 
জড্ঘালামৃগ্ীঃ কষায়! মধুর! লঘবে! ০০৪০০০০৮৪ হৃষ্ঠা। বস্তি- 
শোবনাশ্চ | 

কবায়ো মধুরো হুগ্ভঃ পিতাস্যককফরো গহা! | 

সংগ্রাহী রোচকো বল্যস্ভেষামেণো! জ্বরাপহঃ ॥ 

মধুরে! মধুরঃ পাঁকে দোষক্লোইনলদীপনঃ| 
শীতলে] বদ্ধবিণৃমূত্রঃ স্গন্ধিহরিণে| লঘুঃ ॥ 
এণঃ ক্কষ্ণস্তয়োজ্জেয়ে। হরিণস্তাত্্ উচ্যতে | 
ন কষে ন চ তাঁঅশ্চ কুরঙ্গঃ সোইভিবীয়তে ॥ 

শীতাস্যকৃপিত্তশমনী বিজ্ঞেয়। মৃগমাতৃক। | 
সন্নিপাতক্ষয়শ্বীসকাসহিক্কাইকচিপ্রন্ৎ ॥ 

লাবতিত্তিরিকপিঞ্জলবর্তীরবন্তিকাবর্তকনপ্ত, কাঁবতীকচকোরকল 

বিশ্বময়্রত্রকরোপচক্রকুকুটসারঙ্গশতপত্রক কুতিত্তিরিকুরব1লুকযবলক- 
প্রভৃতয়ন্ত্যাহলা বিছ্কিরী লঘবঃ শীতমধুর1ঃ কষায়া দৌবশমনাম্চ ॥ 

সংগ্রাহী দীপনশ্চৈব কষায়মধুরো লঘুঃ| 
লাঁবঃ কটুবিপাঁকশ্চ সন্গিপাঁতে চ পুজিতঃ ॥ 

ঈবস্টরষ্তমধুরে] বৃষ্যে। মেধাগ্সিবর্ধনঃ| 

তিভিরি$ সর্্দোধক্সে। গ্রাহী বর্ণপ্রসাদনঃ ॥ 
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হিক্কীশ্বাসীনিলহুরে! বিশেষাদ্্গৌরতিভ্তিরিঃ | 
রক্তপিত্তহরঃ শীতো৷ লঘুশ্চাপি কপিঞ্জলঃ ॥ 

কফোণ্ডেহু চ রোগেযু মন্দবাঁতে চ শস্যতে | 
বাতপিত্তহরা বব্যা মেধাগ্নিবলবর্ধনাঁঃ ॥ 

লঘবঃ ক্রকরা হুগ্ভান্তথা চৈবোপচক্রকাঁঃ | 
কষায়ঃ স্বাছুলবণস্তচ্যঃ কেশ্ট্যোৌ কচিপ্রাদঃ ॥ 

ময়ুরঃ স্সরমেধাগ্রিদৃকৃশোত্রেক্দিরদাট্যককৎ | 

শ্িপ্ধোঞ্োইনিলহ! বষ্যঃ শেদস্বরবলাবহছঃ ॥ 

রৎহুণঃ কুকুটো বন্যস্তদর্গ্রাম্যে। গুকস্তু সঃ | 

বাতরোক্ষয়বমীবিষমন্ত্রনীশনঃ ॥ 
কপোতপারাবতভূঙ্গরীজপরভূতকোরষ্টিককুলিঙ্গঘুহকুলিজাগো- 

ক্ষোঁড়কডিডিমাঁণকশতপত্রকমাতৃনিন্দকভেদাশিশুকসারিকাঁবল্গুলী- 

গিরিশীলহ্বালদূষকস্মগৃহীখঞ্জরীটকহারীতদাত্যুহ্রভৃতয়ংপ্রতুদ্ধাঃ | 
কবায়মধুরা! কক্ষাঃ ফলাহারা মকৎকরাও | 

পিত্তশ্লেম্মহরাঃ শীতা বদ্ধমৃত্রাপ্পবঙ্চসঃ ॥ 
সর্বদোঁষকরস্তেষাঁৎ ভেদাশী মলদৃষকঃ| 

কষায়স্বাদুলবণে। গুকঃ কাঁণকপোতিকঃ ॥ 

রক্তপিত্ৃপ্রশমনঃ কষাঁয়বিশদোহপি চ| 

বিপাঁকে মধুরশ্চাপি গুকঃ পারাবতঃ স্বতঃ ॥ 

কুলিল্গো। মধুরঃ শিপ্ধঃ কফশুক্রবিবদ্ধনঃ | 

রক্তপিত্তহরো বেশ্মকুলিঙ্্স্বতিশক্রলঃ ॥ 

সিংহব্যা ্ররুকতরক্ষুখক্ষদ্বীপিমার্জারশৃীলমৃশৈরর্বাককগুভৃতয়ো 
গুহা শয়12 | 

মধুরী গুরবঃ ন্রিপ্ধী বল্যা মীকতনাশনাঃ| 

উষ্কবীর্ষ্যা ছিতা নিত্যৎ নেত্রগুহ্বিকারিণাং ॥ 
কাককক্ককুররচাষভাসশশঘাত্যুল্কচিললিশ্ঠেনুপ্রপ্রভৃতয়ঃপ্রসহা 
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এতে সিংহাঁদিভিঃ সর্ধে সমানা বায়সাদয়ঃ | 

রসবীর্ধ্যবিপীকেষু বিশেষাচ্ছোবিণে ছিতাঁঃ ॥ 

মদ্ঠমুষিকরক্ষশায়িকাবকুশপৃতিঘাসবানরাপ্রভৃতয়ঃ পর্ণমৃগ্ী2। 
মধুর গুরকে! বষ্যাশ্চক্ষুষ্যাঁঃ শোষিণে হিতাঁঃ | 

স্যষটমুত্রপুরীষাশ্চ কাসারশঃশ্বাসনীশনাঁঃ ॥ 
সমুদ্রজেভ্যো নাদেয়! বংহণত্বাদ্ঃণৌত্তরাঃ ॥ 

শ্বীবিচ্ছল্যকখোধাশশরবদংশলোপাকলোমশকর্ণকদলীমৃশ্ীপ্রি- 

য়কাইজগীরসর্পমুষিকনকুলমন্থাবভ্রপ্রভৃতয়ে! বিলেশয়াঃ | 

বচ্ছোমুত্রং সংহতং কুধু্রেতে বীর্যে চোক।ঃ পূর্বব€স্নীদ্ূপাকাঃ | 
বাতৎ হন্ুযুঃ শ্লেক্মপিত্ে চ কুর্ধ্যঃ ম্িপ্ধীঃ কাশশ্বীসকার্শাপহাশ্চ ॥ 

কষাঁয়মধরস্ডেষাৎ শশঃ পিত্তকফাপহঃ | 

নাঁতিশীতলবীর্ধ্যত্বীদ্বাতসাধারণে! মতঃ ॥ 
গোঁধা বিপাঁকে মধুর! কবায়কটুকা স্মত1। 

বাঁতপিত্তপ্রশমনী বংহণী বলবর্নী ॥ 
শল্যকঃ স্বাছুপিত্ৃক্সো লঘুঃ শীতো! বিষাপহঃ | 
প্রিয়কো মাকতে পথ্যোইজগরক্তর্শসাৎ হিতঃ ॥ 
হুনামীনিলদোষদ্াঃ কমিদূযীবিষাপহ্থাঃ | 
চক্ষৃষ্যা মধুরাঁঃ পাঁকে সর্প মেধান্সিবর্ধনীঃ ॥ 
দবাঁকর! দীপকাশ্চ তেযুক্তাঃ কটুপাকিনঃ | 
মধুরাশ্চাঁতিচক্ষুষ্যাঃ স্যফবি গৃমৃত্রমাকতাঃ ॥ 

অশ্বীশ্বতরগৌোখরো ্রবন্ডোরভ্রমেদঃ পুচ্ছকপ্রভৃতয়ো শ্রীম্যাঃ ॥ 
গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্পধে বংহণাঁঃ কফপিত্তলাঃ | 
মধুর! রসপাকাভ্যাঁং দীপন! বলবর্ধনাঃ ॥ 
নাঁতশীতে। গুকঃ সিপ্ষো মন্দপিত্তকফঃ স্মৃতঃ। 
ছখলক্ুনভিষ্যন্দী তেষাং গীনসনাশনঃ ॥ 
রংহুণৎ শাংসমৌরভ্রং পিত্তল্লেম্মাবহং গুক | 
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মেদঃপুচ্ছোভ্ভবং বষ্যমৌরন্রসদৃশৎ গুণৈঃ ॥ 
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়বিষমজ্বরনা শনহ | 

অমাত্যগ্সিহিতং গব্যং পবিত্রমনিলাঁপহং ॥ 

ওরভ্রবৎসলবণৎ মাংসমেকশফো তব | 

অপ্পাভশ্যন্দ্যয়ৎ বর্ধো জাঙ্গলঃ সমুদ্বীহৃতঃ ॥ 

দূরে জনান্তনিলয়! দূরে পানীয়খৌচরাঁঃ ॥ 
যেমুগীশ্চ বিহঙ্গীশ্চ তেইপ্পাভিষ্যন্দিনে। মতাঃ ॥ 

অতীবাসন্রনিলয়াঁঃ সমীপৌঁদকখোচরাঃ ॥ 

যে মৃখীশ্চ বিহঙ্গাঁশ্চ মহাভিব্যন্দিনস্ত তে & 

আন্পবর্থস্ত পঞ্চবিধঃ | তদ্যথা | কুলচরাঃ প্রীবাঃ কোশস্থাঁঃ 

পাদিনে! মৎস্যাশ্চেনি | তত্র গজখবয়মহিষককচমরস্যমররোহিতব- 

রাহখড্শিগোকর্ণকালপুচ্ছকোন্দরন্য হ্ক-অরণ্যশীবয়প্রত্ৃতয়ঃ কুলচরাঃ 

পশবঃ ] 

ৰাতপিতহর! বষ্য। মধুরা রসপাকয়োঃ। 

শীতল! বলিনঃ ন্সিগ্ধী! মূত্রলীঃ কফবর্দনীঃ ॥ 

বিরক্ষণে! লেখনশ্চ বীর্ষ্যোফ্ঃ পিতদৃষণঃ | 
স্বাদস্লবণস্তেষাৎ গীজঃ হ্োক্মানিলীপহঃ ॥ 
গাবয়স্য তু মাংসং হি জিপ্ধং মধুরকাসজিৎ | 

বিপাকে মধুরৎ চাপি ব্যবায়স্য তু বর্ধনং ॥ 

নিদ্ধোফমধুরো রষো। মহিষস্তর্পণে। গুকঃ | 

নিজ্রাপুতভ্তববলক্তন্যবর্ধনে। মাৎসদাঢ্যকৎ ॥ 

ৰককমীৎসহৎ সমধুরং কৰায়ানুরনৎ স্মতং | 

বাতপিত্বোপশমনং গুক শুক্র প্রবর্ধনং ॥ 

তথা চমরমাৎসন্ভ ন্িপ্ধং মধুরকীসজিৎ | 

বিপাকে মগ্ুরৎ চাঁপি বাতপিত্প্রণাশনং ॥ 

স্যমরস্য তু মাৎসঞ্চ কষায়ানুরসৎ স্মতৎ | * 

১৫ 
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বাতপিতোঁপশমনং গুৰ শুক্রবিবর্ধনম্ ॥ 
ম্বেদনং বংহুণং বষ্যৎ শীতলং তর্পণং গুৰ | 
শ্িপ্ধং শ্রমানিলহরং বারাছৎ বলবর্ধানং 

কফত্নং খভ্পিশিতং কষায়মনিলীপহৎ | 

পিত্্যৎ পবিভ্রমীযুষ্যৎ বদ্ধমুত্রং বিরক্ষণৎ ৷ 

খোঁকর্ণমাংসং মধুরং ন্সিপ্ধৎ মৃদু কফাবহং | 
বিপাকে মধুরঞ্চাপি রক্তপিত্তবিনাশনং | 

হংসসারসক্রৌঞ্চচক্রবঠককুররকাদন্বকারগুবজীবগ্জীবকবকবলা- 
কাপুগুরীকপ্রীবশরা রীমুখনন্দীমুখমদ্গ,€ক্রোশকাচাক্ষমল্লিকাক্ষমুর্লা- 
ক্ষপুক্ষরশীয়িকাকোনা লকা শ্বুকুকুটি কামেঘরাবশ্থেতচরণ প্রভৃত়ঃ প্রাবা 
সংঘাতচারিণঃ | 

রক্তপিতহ্রাঁঃ শীতাঃ স্রিপ্ধা রষ্যা মকজ্জিতঃ | 

স্যষ্টমৃত্রপুরীবাশ্চ মধুর রসপাকয়োঃ ॥ 

গুরফমধুরঃ স্রিদ্ধঃ স্বরবর্ণবলপ্রদঃ | 
বংছণঃ শুক্রলস্তেষাং হংসো মাকতনাশনঃ ॥ 

শঙ্ঘ শখ্বনখশুক্তিশম্থুকভল্ল,কপ্রভৃতয়ঃ কোশস্থাঃ | কুম্বকু- 
স্তীরকর্কটককুষ্$কর্কটকশিশুমার প্রভৃতয়ঃ পাদ্দিনঃ ॥ 

 শগ্থকুর্মাদয়ঃ ব্বাছ্ুরমপীকা মকম,দঃ| 
শীতাঃ নিপ্ধা হিতাঃ পিত্ত বর্চন্যাঃ শ্লেম্মবর্ধনাও ॥ 

রুষ্ণকর্কটকস্ভেষাঁং বল্যঃ কোফ্জোহনিলাপহুঃ | 

শুক্লঃ সন্ধানকুৎ স্যষবিণ্মৃত্রো হনিলপিতহা! ॥ 

মৎস্যান্ত দ্বিবিধা নাদেয়াঃ সামুদ্রাশ্চ | তত্র নাদেয়াঃ 

রোছিতপাঠীনপাটলারাজীববর্ষিগোমৎস্যরুষ্ণমৎস্যবাগুঞ্ারমুরলস 
অদং্রপ্রভৃতয়ে। নাদেয়াঃ| 

নাদেয়া মধুরা মৎস্য! গুরবোমাকতাপহাঃ | 
রক্তপ্িভকরাশ্চোফ। রষ্যাঃ শিপ্ধাপ্পবর্ছসঃ ॥ 
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কষায়ানুরসন্তেষাৎ শম্পশৈবলভোঁজনঃ | 

রোহিতো! মাষতহরো নাত্যর্থৎ পিতকোপমঃ ॥ 

পাঠীনঃ শ্লেক্মলে। বয্যে নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ | 
দৃষয়েদ্রপিতন্ত কুষ্ঠরোখৎ করোত্যসেগ ॥ 
মুরলে। বংছণো বষ্যঃ স্তন্যশ্লেক্মকরস্তথা | 

সরস্ভড়াগসম্ভৃতাঃ মিপ্ধীঃ স্বাঁুরসাঃ স্ঘৃতাঃ ॥ 

মহাহ্রদেহু বলিনঃ স্বল্পেইস্তস্যবলাঃ স্যৃতাঁঃ ॥ 
তিমিতিমিঙ্গিলকুলিশপাঁকমৎ্শ্যনিরালকনন্দিবারলকমকরখীর্গরক- 

চক্দ্রকমহামীনরাজীবপ্রভৃতয়ঃ সামুদ্রীঃ | 

সামুদ্র! গুরবঃ সিদ্ধ! মধুর! নাভিপিত্তলাঃ | 

উষ্ণ বাতহর রষ্য। বঙ্চম্যাঃ শ্লেম্ববর্দনাঃ ॥ 

বলবা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাৎসমুদ্রজাঃ | 

তেষাঁমপ্যনিলক্বত্বাচ্টৌপ্ট্যকৌপ্যেধ গুণোত্তরেখ ॥ 
স্লিগ্ধত্বাৎস্বাহপাকত্বাতয়োর্বাপ্যা গুণোভরাঃ | 

নাদেয়। গুরবে। মধ্যে যন্মাৎপুজ্ছাহ্যচারিণঃ ॥ 

সরস্তড়াখজানান্ড বিশেষেণ শিরে। লঘু । 

অদূরগৌচরা যন্মাভম্মাহ্ুৎসোদপানজাঃ ॥ 

কিঞ্চিন্থুক্ত শিরোদেশমত্যর্থং গুরবন্ত তে। 
অধস্তাদ্টরবে! ভ্েয়! মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মতাঃ ॥ 

উরোবিচরণীত্তেষাং পর্ববমঙ্গৎ লঘু স্মতাং | 

ইত্যান্থপৌ মহ্থাভিষ্যন্দিমাংসবর্থে ব্যাখ্যাতঃ | 

তত্র শুষ্কপূতিব্যাধ্িতবিষসর্পহতদিপ্ধবিদ্ধজীর্ণরুশবালানামসা- 
অআ্চীরিণীৎ মাঁংসান্ভক্ষ্যাঁণি ভিডি ররর 

্পাসংপুর্ণবীর্ধ্যত্বাদ্দোষকরাণি ভবস্তি | 

অরোচকদ প্রতিশ্যারং গুক শুষ্কং প্রকীর্তিতং | 

বিষব্যাধিহতৎ মৃত্যুৎ বালৎ ছর্দিঞ্চ কোপয়েৎ ॥ 
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কাসশ্বাসকরং রপ্ধং ত্রিদোষং ব্যাধিদূবিতং | 

ক্রিননমুতৎরেশজননং কশং বাঁতপ্রকোপনং ॥ 

এভ্যোইস্তেষামুপাদেয়ং মাঁংসমিতি | স্্িয়শ্চতুষ্পাদেষু পুমীং- 

সোবিহঙ্গেযু মহাশরীরেঘপ্পশরীরা অপ্পশরীরেযু মহাঁশরীর'ঃ 

প্রধানতম! এবমেকজাতীয়ানাং মহাশরীরেভ্যঃ ক্লশশরীরাঃ প্রধান- 
সমীঃ | 

ক্ছানাদিকৃতং মাংসস্য গুকলাঘবমুপদেক্ষ্যামঃ | তদ্যথা | 

রক্তাদিযু শুক্রান্তেযু ধাতুযুততরোত্তরাস্ত গুকতরাস্তথা সকৃথিস্কন্ধ- 

ক্রোড়শিরঃপাঁদকরকটী পৃষ্ঠচর্মকালেয়কয়কদন্ত্রাণি | 
শিরঃক্কন্ধং কটীপৃষ্ঠৎ সক্থিনী চাঁত্বপক্ষয়োঃ। 

গুকপূর্ব্বং বিজা নীয়াদ্ধাতবস্তব যখোত্তরৎ ॥ 
সর্ধন্য প্রাণিনো দেহে মধ্যে! গুককদাহৃতঃ | 

পুর্বভাখো। গুকঃপুংসামধোভাগস্ত যোষিতাং ॥ 

উরোত্রীবৎ বিহঙ্গাণাঁং বিশেষেণ গু স্মৃতৎ | 
পক্ষোৎক্ষেপাঁৎসমে! দিফৌ মধ্যভাগন্্ পক্ষিরণাং ॥ 
অতীবকক্ষৎ মাংসন্ভ বিহঙ্গানাৎ ফলাশিনাং | 

রৎছণং মাংসমত্যর্থং খণানাঁৎ পিশিতাঁশিনাঁং ॥ 

মৎস্যাঁশিনাঁৎ পিততকরৎ বাতশ্নং ধান্যচারিণাং | 

জলজান্ৃপজ। গ্রাম্যাঃ ক্রব্যাদেকশফাস্তথ| ॥ 
প্রসহা! বিলবাসাশ্চ যে চ জজ্ঘালসংজ্ঞিতাঃ| 

প্রনুদা বিক্কিরাশ্চৈব লঘবঃ ল্গ্র্্যথোত্তরং ॥ 
অ্পীভিষ্যন্দিনন্চৈৰ যথা পুর্র্বমতোহন্যথা | 

প্রমাণািকান্ত শ্বজাতৌ চাপ্পসাঁরা গুরবশ্চ | সর্ব্ব- 
প্রাণিনাং সর্বশরীরেভ্যো যে প্রধানতম! ভবন্তি বকৎপ্রদেশবন্রি- 

নস্তানাদদীত প্রথানলাভীভাবে মধ্যমবয়ক্কৎ সদ্যত্কমক্রিষ মুপাদেয়ং 
মাংসমিতি | ্ 
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ভবতি চাত্র। 

বয়ঃ শরীরাবয্বাঁঃ স্বভাবে ধাতব: ক্রিয়াঃ | 

লিক্গংপ্রমাণং সংস্কারোমাত্রাচান্মিন্পরীক্ষিতা ॥ 

ইতি মাঁংসবর্থঃ | 

অত উর্দং ফলবর্গন্বপদেক্ষ্যামঃ | তগ্তথা | দাডিমা- 
মলকবদরকোলকর্কদুসৌঁবীরসিত্িতিকাফলকপিণ্থমাতুলুঙ্গাআআঁত- 
ককরমর্দ পিয়াললকুচভব্যপাঁরাবতবেত্রফলপ্রাচীনামলকতিস্ভিডী- 
কনীপকোশাআত্রীকানারস্কজন্বীরপ্রভৃতীনি | 

অক্সানি রসতঃ পাকে গুরণ্যুকানি বীর্য্যতঃ| 

পিতলণহ্যন্লিক্সানি কফোঁৎব্লেশকরাণিচ ॥ 

কষায়ান্ুরসৎ তেষাং দাড়িমং নাঁতিপিত্তলং | 

দীপনীয়ং কচিকরং হুস্ৎ বঙ্চগোবিবন্ধানৎ ॥ 

দ্বিবিধং ততু বিজ্ঞেয়ং মধুরৎ চাঁেমেব চ। 

ত্রিদেশষ্ঞ্চ মধুরমকৎ বাতকফাপহৎ | 

অস্রং সমধুরং তিক্ত কষায়ং কটুকং সরং ॥ 
টক্কুষ্যৎ সর্ববদৌষশ্বৎ বৃষ্যমামলকীফলৎ | 

ছত্তি বাতং তদনত্বাৎ পিতৎ মাধুর্যযশৈত্যতঃ ॥ 
কফং রূক্ষকবায়ত্বাৎ ফলেভ্যোইভ্যধিকঞ্চ তৎ | 

কর্কন্ধুকোলবদরমাঁমং পিত্কফাবহুৎ ॥ 
পকং'পিতাঁনিলহরং ্সিপ্ণং সমধুরং সরং | 
পুরাঁতনং ভূট্শমনৎ শ্রমগ্ং দীপনং লঘু ॥ 

সৌবীরৎ ব্দরং স্সিপ্কং মধুরৎ বাঁতপিত্তজিৎ | 
কষায়ং স্বাছু সংগ্রাহি শীতং সিশ্বিতিকাঁফলং ॥ 
আমং কপ্ণ্িমন্তর্য্যৎ কফন্ং গ্রাহি বাতিলং | 

কফাঁনিলহরং পব্ধং মধুরান্রসঃ গুক। 
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শ্বাসকাসাকচিহরৎ ভূষান্গং ক্ঠশোধনং | 

লঘস্রৎ দীপনং হুগ্ং মাতুলুজ্গমুদা্ধতঃ ॥ 
ত্বক তিক্তী! হুর্জরা তশ্য বাঁতক্রিমিকফাপহ! | 
স্বাহ শীতৎ গুরু নিপ্ধৎ মাসং মাকতপিত্তজিৎ ॥ 

মেধ্যৎ শুলীনিলচ্ছর্দিকফারোচকনাশনং | 

দীপনৎ লঘু সংগ্রাহি গুল্মাশোন্তড কেসরং ॥ . 
শুলীজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগেঠ কফমাকতে। 
অৰুচেণ চ বিশেষেণ রসম্ভন্যোপদিশ্টতে ॥ 

পিত্তানিলকরৎ বালং পিত্তলং বদ্ধকেসরৎ | 

হৃচ্ঠৎ বর্ণকরৎ কচ্যৎ রক্তমাংসবলপ্রদৎ ॥ 
কবাঁয়ানুরসং স্বাঁছু বাতদ্নং বংছণং গুকু। 

পিভাবিরোধি সম্পকুমাত্রেৎ শুক্রবিবর্ধানহ | 

বংহণৎ মধুরং বল্যৎ গুক বিষ্টভ্য জীর্য্যতি ॥ 
আতআ্াতকফলৎ বষ্যং সম্েেহং শ্লেম্মবদ্ধনং | 

ত্রিদৌষবিফন্তকরৎ লকুচৎ শুক্রনাশনং ॥ 
অস্রৎ তৃক্ণাপহৎ কচ্যং পিত্ৃর্ুৎকরমর্দাকং | 

বাতপিত্হছরৎ বষ্যৎ পিয়াল গুক শীতলং ॥ 

হৃদ্যৎ স্বাঁহু কযায়াতত্ণ ভব্যমাশ্যবিশোৌধনহ | 

পিতশ্লেম্মহরৎ গ্রান্ছি গুক বিফন্তি শীতলৎ ॥ 

পারাঁবতৎ সমধূরৎ কচ্যমত্যগ্নিবাতনুৎ | 

গরদৌযহরং নীপৎ প্রাচীনামলকং তথা ॥ 

বাতাপহৎ তিন্তিভীকমামং পিতবলাসকৎ | 
গ্রীনাষ্ং দীপনৎ কচ্যৎ সম্পর্কৎ কফবাতনুৎ ॥ 

তম্মাদণ্পান্তরগুণৎ কোশাঅফলমুচ্যতে | 

অশীকীঁয়াঃ ফলং পরুং তত্বন্তেদি তু কেবলং ॥ 
অস্্রৎ সমৃধুরৎ ছৃদ্ধৎ বিশদং ভক্তরোচনৎং | 
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বাঁতক্নৎ ভুর্জরৎ পৌক্তৎ নারঙ্গস্য ফল গুক ॥ 
তৃষ্ণাশূলকফে্ৎক্েশচ্ছর্দিশ্বীসনিবারণং | 
বাতশ্লেম্মবিবন্ধত্বং জম্বীরং গুৰ পিতরুৎ ॥ 

এরাঁবতৎ দস্তশঠম্ৎ শোঁণিতপিত্তরুৎ | 

ক্ষীররক্ষফলজাম্ববরাজাঁদনতোদনতিন্দ্ুকবকুলধন্বনাশ্বস্তকা শ্ব- 
কর্ণফল্তুপরূষকণাঙ্গেককী পুক্করবন্তিবিল্ববিস্বীপ্রভৃতীনি | 

ফলান্যেতানি শীতানি কফপিত্ুহরাণি চ। 

সংগ্রীহকাণি কক্ষাণি কষাঁয়মধুরাঁণি চ 1 
ক্ষীরবক্ষফলং তেষাঁৎ গুক বিফস্তি শীতলং | 

কষায়ং মধুরং সামৎ নীতিমাকতকোপিনহ ॥ 

অত্যর্থৎ বাতুলং গ্রাছি জান্ববং কফপিভ্জিৎ। 

ম্িপ্চং স্বাহছু কবায়ঞ্চ রাঁজাদনফলং গুৰ ॥ 

কষাঁয়ৎ মধুর কক্ষৎ তোঁদনৎ কফবাতজিৎ | 

অতো লঘুসংগ্রাহি নিপ্ধং পিত্তাগ্নিবর্ধনং ॥ 

আমৎ কষারং সংশ্রাছি তিন্দুকং বাতকোপনং | 

বিপাকে গুৰ সংপকৎ মধুরৎ কফপিত্তজিৎ ॥ 
'মধুরঞ্ কষায়ঞ্চ ন্িপগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলং | 

স্থিরীকরঞ্চ দন্তানীৎ বিশদৎ ফলমুচ্যতে ॥ 

কষায়ঞ্চ হিমৎ ত্বাঁছ্ব ধাম্বনংৎ কফবাতজিৎ । 

তদ্বদগীর্গেকক বিদ্যাদশ্মন্তকফলানি চ॥ 

বিষীস্তি মধুরং ন্সিপ্ধং ফল্তুজৎ তর্পণৎ গুৰ | 

অত্যক্মীষন্মধুরৎ কষায়ানুরসং লঘু ॥ 
বাতত্ৎ পিতজননমামৎ বিস্যাঁ পরূষকং | 

তদের পরুৎ মধুরৎ বাঁতপিত্তনিবহ্ৃণৎ ॥ 

বিপাকে মধুরৎ শীতং রক্তপিত্ত প্রসাদনং | 

পৌক্করৎ স্বাছু ষিষস্তি বল্যং কফকরং গুকু ॥ 
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কফা নিলহরং তীক্ষং জিদ্ধং সংগ্রাহি দীপনং | 
কটুতিক্তকষায়োফৎ বালং বিল্বমুদ্বাহ্তৎ ॥ 
তদেব বিষ্ভাৎসম্পক্কং মধুরানুরসং গুৰ | 
বিদাহি বিফম্তকরং দৌষকৎ পুতিমাকতং ॥ 

বিশ্বীফলং সাশ্বকর্ণৎ স্তন্যরুৎ কফপিত্জিৎ। 
তৃভ্দাহজ্বরপিতাস্কৃকাসশ্বাসক্ষয়াপহৎ ॥ 

ভালনারিকেলপনসমৌচপ্রভৃতীনি | 

স্বাহুপীকরসান্তাঁছর্র্বাতপিত্তহরাণি চ | 

বলপ্রদানি সিপ্ধানি বংছণাঁনি ছিমানি চ 

ফলং স্বাছুরসং তেষাং তাঁলজং গুক পিত্তজিত | 

তদ্বীজং স্বাঁছুপাকঞ্চ মুত্রলং বাঁতপিত্তজিৎ ॥ 

নালিকেলং গু স্রিপ্ধং পিত্তত্নৎ স্বাদ শীতলং | 

বলমাংসপ্রদৎ হুগ্ভৎ বংহণৎ বস্তিশোঁধনহৎ ॥ 

পনসং সকষায়ন্ড নিপ্ধং স্বাছুরসং গুৰ | 

মৌচং স্বাঁছুরসং প্রোক্তং কষায়ং নাতিশীতলং ॥ 

রক্তপিতহরং বধ্যৎ কচ্যং শ্লেক্ষকরং গুক | 

ভ্রাক্ষাকা শ্যর্ষ্য মধুকপুষ্পখর্জুর প্রভৃতীনি | 
রক্তপিত্তহরাণ্যাহুগ্ড ূণি মধুরাণি চ। 
তেষাং দ্রাক্ষ! সরা স্ব্য্যা মধুর! ম্িপ্ধশীতলা ॥ 
রক্তপিতৃজ্বরশ্বীসতৃফণ' দাহক্ষয়াপহা | 

হৃপ্ঠৎ মৃত্রবিবন্ধয্নৎ পিত্তাস্যধাতনাঁশনং 1 

কেশ্থৎ রসায়নং মেধ্যৎ কাশ্শর্য্যৎ ফলমুচ্যতে | 

ক্ষতক্ষয়াপহং হুস্যৎ শীতলং তর্পণৎ গুক ॥ 
রসে পাকে চ মধুরৎ খার্ডজরেৎ রক্তপিত্জিৎ | 
বংহুণীয়মহ্ৃগ্ভ্চ মধুককুল্তমৎ গুক | , 
বাতপিতোপশমনং ফলং ভস্মোপদিশ্যতে॥ 
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বাতামাক্ষোড়াভিযুকনিচুলপিচুনিকোচকোকমাণপ্রভৃতীন্দি | 
পিতল্লেম্মহরাঁণ্যাহুঃ মিদ্ধোফাানি গুরূণি চ| 

বংহণান্যনিলম্বানি বল্যানি মধুরাঁণি চ ॥ 

কষায়ং কফপিত্ৃত্রৎ কিংচিত্তিস্তং কচিপ্রদং | 

হচ্যৎ সুগন্ধি বিশদৎ লবলীফলমুচ্যতে ॥ 

বসিরং শীতপাক্যঞ্চ সাঁকফরনিবন্ধনৎ | 
বিফস্তি হুর্জরৎ কক্ষং শীতলং বাতকোপনং ॥ 

বিপাকে মধুরঞাাপি রক্তপিতপ্রণাঁশনং | 

এঁরাবতৎ দন্তশঠমকৎ শোঁণিতপিত্বরুৎ ॥ 
শীতং কষাঁয়ং মধুরং টঙ্কং মাঁকতরুদ্গুক। 
স্িপ্ষোঞ্ৎ ভিক্তমধূরৎ বাঁতশ্লেম্ষত্বমৈঙ্কুদৎ ॥ 
শমীফলং গু স্যাহ্ রূক্ষোঁফৎ কেশনাশনং | 

গুক শ্লেক্মাতকফলৎ কফকম্বধুরং হছিমৎ 1 

করীরাক্ষক পীলুনি তৃণশুন্ফলণনি চ| 
স্বাছুতিস্তকটুষ্ণানি কফবাতহরাণি চ ॥ 
তিক্তৎ পিত্তকরং তেষাং সরং কটুবিপাকি চ। 
ীক্ষোফৎ কটুকং পীলু সন্সেহৎ কফবাতজিৎ ॥ 
আকক্করং তৌবরকং কষায়ং কটুপাকি চ। 
উ্ণং কৃমিজ্বরানাছমেছোদাবর্তনাশনৎ | 
করঞ্রকিংশুকারিষফলং জন্তপ্রমেহনুৎ ॥ 
কক্ষোঁফ্ৎ কটুকং পাকে লঘু বাতকফাপহং | 
তিক্তমীষদ্বিষহিতং বিড়ল্গং কলিনীশনৎ ॥ 

ব্রণ্যমুষ্ণং সরঃ মেধ্যৎ দোষক্সৎ শোফকুষ্ঠনুৎ | 
কষায়ং দীপনং চীত্রৎ চক্ষৃষ্যুৎ চাভয়াফলং ॥ 

ভেদনৎ লঘু কক্ষোস্ুৎ বৈত্বর্্যৎ ক্রিমিনাশনং | 
চক্ষুব্যং স্বাহুপাক্যক্ষৎ কবায়ং কফপিতজিখ ॥ 
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কফপিত্ৃহরৎ কক্ষৎ বস্তুক্লেদমলাঁপহৎ | 
কষায়মীষম্মধুরৎ কিঞ্চিৎপু'গীফলৎ সর ॥ 

জাতীকোশোইথ কপুরৎ জাতীকটুকয়োঃ ফলং | 

কর্কোলকং লবঙ্গঞ্চ তিক্তং কটু কফাপহং ॥ 

লঘু তৃষ্ণীপহং বক্ত ক্লেদদৌর্গন্ধ্যনাশনং | 
সতিক্তঃ স্থুরভিঃ শীতঃ কর্পুুরো লঘ্বুলেখনঃ ॥' 

তৃষ্ণায়াৎ মুখশোষে চ বৈরস্যে চাঁপি পুঁজিতঃ| 
লতাকস্ভুরিক1 তদ্বৎ শীতা বক্তিবিশোধনী ॥ 
পিয়ালমজ্জা মধুরে! রষ্যঃ পিভানিলাপহঃ ॥ 

বৈভীতকে! মদকরঃ কফমাকতনাঁশনঃ | 

কবায়ে। মধুরে| মজ্জ! কোলানাৎ পিত্তনাঁশনঃ। 

তৃষ্ণা চ্ছর্দযনিলপ্রশ্চ তদ্রচ্চগামলকস্য চ ॥ 

বীজপুরকশম্পীকমজ্জ! কোশাঅসম্ভবঃ | 

স্বাহুপাঁকোহগ্লিবলকৎ স্িগ্ধঃ পিত্তানিলাপহঃ॥ 
বন্য যস্য ফলম্যে বীর্য্যৎ ভবতি যাদৃশং | 

তশ্ত তশ্যৈব বীর্যেণ মজ্জানমপি নির্দিশেৎ ॥ 

ফলেষু পরিপক্ৎ যদ্গুণবতছ্দানহ্ধতং | 

বিশ্বাদন্যাত্র বিজ্ঞেয়মীমৎ তদ্ধি গুণোঁভিরহ ॥ 

গ্রাহক দীপনং তদ্ধি কষায়ৎ কটুতিক্তকৎ । 
ব্যাধিতং কলমিজুষঞ্চ পাকাতীতমকাঁলজং ॥ , 
বর্জনীয়ং ফলং সর্ক্মপর্য্যাগীতমেবচ ॥ 

ইতিফলবর্গ2 | 

শীকান্তত উর্দাৎ বক্ষ্যাম2 | 

ত্র পুষ্পফলাহলাবুকা লিন্দকপ্রভৃতীনি | ' 
পিতৃম্নাশ্ঠনিলং কুর্ধ্যস্তথা মন্দকফাঁনি চ। 
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স্থফমুত্রপূরীষাণি ্বাহুপাকরসানি চ & 
পিতয্নৎ তেষু ক্ষুহ্মাওং বালং মধ্যৎ কফাবহং | 

পরুৎ লঘুষণৎ সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনহ ॥ 

সর্ধদোষহরং হুদ্য্যৎ পথ্যৎ চেতোবিকারিণাং | 

দৃকিশু ক্রক্ষয়করং কাঁলিন্দং কফবাতিরুৎ ॥ 
অলপবুর্ভিন্নবিট্ক! তু কক্ষ গুর্নতিশীতল! | 
তিক্তালা বুরহ্দ্ত| তু বাঁমনী বাঁতপিত্রজিৎ ॥ 

ত্রপুসৈর্বাককর্কবাককশীর্ণরন্তপ্রভৃতীনি | 
গঁকবিফস্তিশীতানি স্াদূনি কফকৃত্তি চ ॥ 
স্থফটমুত্রপুরীষাণি সক্ষারমধুরাঁণি চ। 
বালৎ স্নীলৎ ত্রপুসৎ তেষাঁং পিত্তহরং স্মতং ॥ 

তৎপাকফকজ্জীর্ণমস্রৎ বাতকফাপহং | 

এবাককৎ সকর্কাঁক সম্পকং কফবাতরুৎ ॥ 

সক্ষারং মধুরৎ কচ্যং দীপনং নাতিপিত্তলং | 

সক্ষাধ্ধৎ মধুরঞেৰ শীর্ণরন্তং কফাপহৎ ॥ 

ভেদনৎ দীপনং হৃদ্ঠমানাহাঁন্টীলনুল্পঘু 
পিপ্পলীমরিচশৃক্পবেরা্রকহিঙ্কুজীরককুস্তম্বুকজ শ্বীরক স্ুমুখস্ র- 

সংর্জকভূ্তৃণন্গন্ধক কীসমর্দককালমাঁলকুঠেরকক্ষবকখরপুষস্পশিপ্রু- 

মধুশিএ্ফণিজ্ঝকসর্ষপরাজিকীকুলাহলবেণুগণ্ডীরাতিলপর্নিকাবরীভূ- 

চিত্রকমূলকপোতিকাঁলশুনপলাওুকলায় প্রস্ৃতীনি | 
কটন্যুষ্ণানি কচ্যানি বাঁতশ্লেম্মহরাঁণি চ| 
কতানেষুপযুজ্যন্তে সংস্কারার৫মনেকধা ॥ 

তেষাৎ গুব্ৰাঁ স্বাহরশীত। পিপ্পল্যার্জী কফাঁবহ! | 
শু! কফানিলয়ী স! বষ্য। পিত্তাবিরোধিনী ॥ 

স্বাহুপাক্াধর্জমরিচৎ গু শ্লেম্মপ্রসেকি চ। 

কটুফৎ লঘু তচ্ছুফষমবষ্যৎ কফবাতজিৎ ॥. 
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নাতুযুঞ্ণং নাতিশীতঞ্চ বীর্ধ্যতে। মরিচং সিতং | 
গুণবন্থরিচেভ্যশ্চ চক্ষুষ্যঞ্চ বিশেষতঃ*॥ 

নাগরৎ কফবাতক্নৎ বিপাকে মধুরৎ কটু | 
বষ্যোষ্ৎ রোচনৎ হুন্যং সন্সেহং লঘু দীপনং ॥ 

কফানিলহরৎ স্র্্যৎ বিবন্ধানীহশুলনুৎ | 

কটুফৎ রোঁচনং হুস্ভৎ রৃষ্যৎ চৈবার্ডকৎ স্ৃতং ॥ 

লঘুষং পাচনং হিঙ্গু দীপনংৎ কফবাতজিৎ | 

কটু সিপ্ধৎ সরৎ তীক্ষৎ শুলাজীর্ণবিবন্ধনৎ ॥ 

তীক্ষোষৎ কটুকং পাঁকে কচ্যৎ পিতাগ্রিবর্ধানঃ | 
কটু শ্লেক্ষানিলহরং গন্ধাচ্যৎ জীরকদয়ং ॥ 
কারবী করবী তথ্বদ্বিজ্ঞেয়া সোৌপকুষ্চিকা। 

ভক্ষ্যব্যঞ্ীনভোজ্যেফু বিবিধেঘষবচারিতা ॥ 

আর্দ্র কুস্তত্বরী কুর্ধ্যাৎ স্বাছুসৌগন্ধ্যহৃগ্ভতাং | 
সা শুঙ্কা মধুর পাকে মিপ্ধী তৃড্দাহনীশনী | 
দৌধঘ্ী কটুকা কিঞ্িততিক্ত। আোতোবিশোধনী | 
জন্বীরঃ পাঁচনন্তীক্ষঃ কমিবাতকফাপহঃ ॥ 

স্থুরভিদীপনে। চ্যো মুখবৈশগ্ভকঁরকঃ ॥ 

কফানিলবিষশ্বীনকাসদৌর্খন্ধ্যনীশনঃ | 
পিত্কৎপার্্শুলক্সঃ স্ুরসঃ সমুদাহ্ৃতঃ ॥ 

তদ্বতু সমুখো.জ্ঞেয়ে! বিশেষাদ্গারনাশনঃ | , 

কফক্সা লঘবে। কক্ষ স্িদ্ধোষাঃ পিতবর্দনাঃ ॥ 

কটুপাকরসাশ্চৈব স্ুরসার্জকভুস্তণাঃ। 
মধুরঃ কফবাতগ্ঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ ॥ 

বিশেষতঃ পিত্তহরঃ সতিক্তঃ কাসমর্দকঃ | 

কটুঃ সক্ষারমধুরঃ শিগ্রন্ডিক্তোহথ পিতলঃ ॥ 
মধুশিগ্ সরন্ডিত্তঃ শৌফক্সো। দীপনঃ কটুঃ| 
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বিদাহি বদ্ধবিণু ত্রং কক্ষৎ ভীক্ষোফমেব চ ॥ 
ত্রিদোষৎ সাধুপৎ শাকৎ গীণ্ীরৎ বেশীনাম চ| 

চিত্রক স্তিলপরণী চ কফশোফহরে। লঘুঃ ॥ 
বর্ধাভূঃ কফবাতগ্পী হিতা শোক্ষোদরার্শসাৎ | 
কটুতিক্তরস! হু্ভা' রোঁচনী বহ্িদীপনী ॥ 
সর্কদোষহরা লী কণ্ঠ] মূলকপোৌতিক!। 

মহত্ত্যক বিষ্টস্তি তীক্ষমামং ভ্রিদোষকৎ ॥ 
তদেব শ্িগ্ধসিদ্ধন্ত পিত্ৃন্ুৎ কফবাতজিৎ | 

ভ্রিদৌোবশমনৎ শুক্ষং বিষদোবছরৎ লব্ঘু ॥ 

বি$স্তি বাতলং শীকৎ শুক্ষমন্যাত্র মূলকাৎ ॥ 
পুষ্পঞ্চ পত্রঞ্চ ফল তখৈৰ যখোত্তরং তে লঘবঃ প্রদিফীঃ | 

তেষান্ড পুষ্পং কফপিত্বহন্ত্ ফলং নিহন্যাঁৎ কফমাঁকতৌচ ॥ 
অিপ্ধোষ্চতীক্ষঃ কটুপিচ্ছিলশ্চ গুকঃ সরঃ স্বাদুরমশ্চ বল্যঃ | 
বষ্যশ্চ মেধাম্বরবর্ণচক্ষুর্গ্রীস্থিসন্ধানকরো! রসোনঃ 1 
হুত্রোখিজীর্ণজ্বরকুক্ষিশুলবিবন্ধগুল্মাকচিকাঁসশোফান্ | 
হর্নামকুষ্ঠানলসাঁদজন্ভসদীরণশ্বীসকফাহ্ড হস্তি ॥ 
নাতুযুক্বীর্য্যোইনিলহা! কটুশ্চ তীক্ষে! গুকর্নাতিকফাবহুশ্চ | 

বলাবহঃ পিত্করোইথ কিঞ্চিৎ পলাওুরপ্নিঞ্চ বিবর্ধয়েচ্চ ॥ 

ন্িপ্ধো কচিন্থঃ স্থিরধাতুকর্ত! বল্যোহথ মেধাঁকফ পুষিদশ্চ | 
স্বাহুগডকঃ শোণিতপিত-শস্তঃ স পিচ্ছিলঃ ক্ষীরপলাওুঁক্তক্তঃ ॥ 

কলাঁয়শীকৎ পিত্ৃঘ্ং কফন্নৎ বাতলং গুৰ | 
কবায়ানুরসঞ্চেব বিপাঁকে মধুরঞ্চ তৎ ॥ 

চুক্গুপুখিকীতক শীজীবস্তীবিশ্বীতিকা নন্দী ভল্লীতকচ্ছণলাস্তরীরৃক্ষা- 
দনীফক্ী শাল্মলীশেলুবনস্পতি প্রনবশণকর্র,দারকোবিপরপ্রভৃতীনি | 

কষায়ম্বাছ্ৃতিভ্তা'নি রক্তপিত্তহরাণি চ। 
কফক্সান্তনিলৎ কুগ্রক সংগ্রাহীণি লঘুনি চ 

১৬ 
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লঘুঃ পাঁকেচ জন্তপ্নঃ পিচ্ছিলে! ব্রণিনাঁং হিতঃ| 

কষায়মধুরো গ্রাহী চুচ্চ্ন্ডেষাৎ ত্রিদৌষা ॥ 
চক্ষুষ্যা! সর্বদোঁক্ী জীবস্তী সমুদাহতা | 
রক্ষাদনী বাঁতহর! ফ্ীত্বপ্পবল! মতা! ॥ 
ক্ষীররক্ষোৎ্পলাঁদীনাৎ কষায়াঃ পল্লবাঁঃ স্তাঃ | 

শীতাঃ সংগ্রাহিণঃ শস্তারক্তপিত্তাতিসারিণাৎ'& 

পুনর্নবাবকণতর্কার্ধ্যকরুকবৎসা'দনীবিল্বশাকপ্রভৃতীনি | 
উষ্ণানি স্বাহুতিক্তানি বাতপ্রশমনানি চ | 
তেয় পৌনর্নবং শাঁকৎ বিশেষাচ্ছোফনাঁশনৎ ॥ 

তঞুলীয়কেপোদিকাহশ্ববলাচিন্তরীপালঙ্ক্যাবাস্ুকপ্রভৃতীনি | 
স্্টমুত্রপুরীষাঁণি সক্ষারমধুরাঁণি চ| 
মন্দবাতকফান্তাহু রক্তপিতহরাঁণি চ ॥ 

মধুরে! রসপাকাঁভ্যাং রক্তপিত্তমদাপহঃ | 

তেষাঁং শীততমে! কক্ষস্তওুলীয়ে। বিষাপহঃ ॥ 
স্বাহুপাঁকরসা' ব্বষ্যা বাতপিত্তমদাপহ! | 

উপৌঁদিক! সর! মিপ্ধ। বল্যাল্লেক্মকরী ছিমা । 
কটুর্বিপাকে কমিহা। মেধাগ্লিবলবর্ধানঃ | 
সক্ষারঃ সর্বদোষ্ষে। বাসভুকে রোৌচকঃ সরঃ ॥ 

চিল্লী বাঁভুকবৎজ্ডেয়৷ পালঙ্ক্যা তও্ডলীয়বৎ। 

বাতককৎ বদ্ধবিণৃযুত্র। রূক্ষ1! পিতকফে হিতা ॥ 

শাকমাশ্ববলং কক্ষৎ বদ্ধবিগ,ত্রমাকতৎং || 

ম্ডুকপণসিগুলা স্থানিষগ্নকস্মবর্চলা ত্রক্মস্বর্চলাপিপ্পলীগুন্ুচী- 
গোজিহ্বাকাকমাচী প্রপুত্রীভাবন্তুজসতীনব্লহতীকণ্টকারিকাফলপটো- 
লবার্তাকুকারবেল্লকর্কটি কাঁকেরুকোৰবুকপপর্প টিককিরাতিতিক্কর্কে- 
টকারিষউকোঁশাতকীবেত্রকরীরাটরূবকার্কপুষ্পীপ্রভৃতীনি | 

রক্তপিত্হরা ণ্যাহুম্ব চ্ভানি স্থলদুনিচ | 
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কুষ্ঠমেহজ্বরশ্বীকাসাঁকচিহরাঁণি চ ॥ 
কষায়াতু হিতাশপিত্তে স্বাদুপাকরসা৷ হিম! | 

লঘী মণ্ডকপণীতি তদ্ধদেশাজিহ্বিকা মতা! ॥ 
অবিদাহী ত্রিদৌষত্বঃ সংগ্রাহী স্থনিষগ্নকঃ | 
অবন্তুজঃ কটুঃ পাঁকে তিক্তঃ পিত্তকফাঁপহঃ ॥ 
ঈষভ্িক্তৎ ত্রিদৌষস্সৎ শাকৎ কটু সতীনজং | 
নাত্যুষ্শীতৎ কুষ্ঠম্বৎ কীকমাচ্যাস্ত তদ্িধৎ ॥ 
কণুকুষ্ঠকমিস্ানি কফবাতহুরাণি চ। 
ফলানি বৃহতীনান্জ কট্ুতিক্তলঘুনি চ ॥ 

কফপিতহরং ব্রণ্যমুষ্ণৎ তিক্তমবাতলং । 

পটো'লহ কটুরুং পাকে ব্ৃষ্যৎ রোচনদীপনৎ ॥ 
কফবাতহরং তিস্তৎ রোচনৎ কটুকৎ লঘু 
বার্তীকং দীপনৎ প্রোক্তৎং জীর্ণৎ সক্ষারপিত্তলং ॥ 

তদ্বৎ্কর্কোটকং প্রোক্তৎ কারবেল্লকমেব চ। 
অটরূষকবেত্রাগ্রগুভূচীনিত্বপর্পটাঃ ॥ 
কিরাততিক্তসহিতান্তিক্তাঃ পিতকফাপহাঃ| 

কফাপহং শীকমুক্তৎ বৰুণপ্রপুনাডক্সোঃ ॥ 

কক্ষং লধু চ শীতঞ্চ বাতপিত্ প্রকোপণৎ | 

দীপনং কালশাকন্ড গরদৌষহরৎ কটু ॥ 
কৌন্যস্তৎ মধুরং কক্ষসুফৎ শ্েব্যহরং লু! 
বাতলং নালিকাশাকং পিতত্বৎ মধুর তৎ ॥ 

গ্রছণ্যর্শেবিকারস্্বী সারা বাঁতকফে হিতা | 
উষ্ণ! কবাপ্মমধুর1 চাঙ্গেরী চাম্নিদীপনী | 

লোণিকাঁজাতুকপর্নিকাপত্ুরজীবকস্মবর্চলাকুকৰককঠিউরকুত্ত- 
লিকাকুরন্টিকা প্রভৃতটনি | 

_.. স্বাহুপাকরসাঃ শীতাঃ কফম্বা নাতিপিত্তলা১। 
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লবণানুরসা কক্ষাঃ সক্ষারা বাতলাঃ সরাঃ ॥ 

স্বাদুতিক্তা কুস্তলিকা সকষায়! কুরন্টিক1। 
সংগ্রাহি শীতলঞ্চাপি লঘু দৌষাবিরোধি চ ॥ 
রাজক্ষবকশাঁকন্ভ সটীশাকন্ভ তস্থিধং | 
্বাছু পাকরসং শাঁকং হুর্জরং হরিমন্জং ॥ 
ভেদনং মধুরং কক্ষং কলায়মতিবাতলং | 

অংসনং কটুকং পাকে লঘুবাতকফাপহৎ ? 
শৌকফক্বমুষণবীর্ধ্যন্ত পত্রং পুতিকরগ্ঁজৎ | 
তান্থুলপত্রং তীক্ষোক্ং কটু পিতপ্রকোপণং 7 
স্ুীন্ধি বিশদৎ তিক্তৎ স্ব্য্যং বাঁতকফাপহং ॥ 
অংসনং কটুকং পাঁকে কসায়ৎ বহিদীপনৎ ॥ 

বন্ত কণ্ডতমলক্রেদদৌর্থন্ধ্যাদিবিশ্পোধনহ ॥ 

অথ পুম্পবর্থ। 

কোবিদারশণশাল্মলীপুষ্পাণি মধুরাঁণি মধুরবিপাকানি রক্ত 
পিত্ৃহরাণি চ| বৃষাখীস্তযয়োঃ পুষ্পাণি তিক্তাঁনি কটুবিপাকানি 
ক্ষয়কাসীপহ্থানি | মধুশিও্টকরীরকুন্থমানি কটুবিপীকানি বাত” 

হরাণি স্ষমূত্রপুরীবাঁণি চ | 

আগস্ত্যং নাতিশীতোফ্ং নক্তান্ধান্নাং প্রশস্যাতে | 
রক্তবক্ষম্য নিষ্বন্য মুক্বকার্কানন্য ছ ॥ 

কফপিত্ৃহরৎ পুষ্পৎ কুষ্ঠত্ং কুটজগ্য চ) 
সতিক্তৎ মধুরৎ শীতৎ পদ্মং পিত্তকফাপহং ॥ 
মধুরৎ পিচ্ছিলং স্সিপ্ধং কুমুদং হুলাদি শীতল | 
তন্মাদপ্পান্তরগুণে বিদ্যাৎ কুবলয়োৎপলে ৷ 

সিঙ্ধুবারং বিজানীয়াদ্ধিতং পিত্তবিনাশনং 
মালতীখন্ধিকে তিক্তে সৌরভ্যাৎ পিতনাঁশনে & 
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স্ুখীন্ষি বিশদৎ হগ্ৎ বাঁকুলং পাটলানি চ। 
লেম্মপিত্তবিষণ্নক্ত নাগাং তদ্ধচ্চ কুহ্ক,মং ॥ 
চম্পকং রক্তপিত্ক্রং শীতোষ্চৎ কফনাশনং । 
কিংশুকৎ কফপিত্ৃত্নং তদ্বদেব কুৰণ্টকং ॥ 
যখারক্ষৎ বিজানীয়াৎ পুষ্পৎ বক্ষোঁচিতং তথা । 
মধুশিগ্রুকরীরাণি কটুশ্লেম্মহরাঁণি চ ॥ 

ক্ষবককুলেচরবংশকরীরপ্রভৃতীনি কফহরাঁণি স্থমুত্রপুরীবাঁণি | 
ক্ষবকং কমিলং তেষু স্বাহূপাঁকং সপিচ্ছিলং | 

বিশ্যন্দি বাতলং নাতি পিত্তশ্লেত্মকরঞ্চ তৎ ॥ 

বেণৌঃ করীরাঁঃ কফলা মধুরা রসপাঁকতঃ। 

বিদাছিনে! বাঁতকরাঁঃ সকষাঁয়। বিকক্ষণী3 ॥ 

উদ্ভিদানি পলালেক্ষুকরীববেণুক্ষিতিজানি ॥ 

তত্রপলালজাতং মধুরং মধুরবিপাঁকৎ কক্ষংদৌষ প্রশমনঞ্চ | 
ইন্ষুজৎ 'মধুরৎ কবায়ান্ুরসং কছুঁকং শীতলঞ্চ । | 

তদ্বদেবোঁফং কারীষৎ কষায়ৎ বাতকোপনঞ্চ। 
বেণুজাতং কষায়ৎ বাভকোপনধ্চঃ ॥ 

ভূমিজং গুৰনাতিবাঁভলং ভূমিতশ্গাস্তানুরসঃ ॥ 

পিণ্যাকতিলকল্কস্তুণিকাশুফ শাকানি সর্বদোষপ্রকোপণানি | 

বিষস্তিনঃ স্মৃতাঁঃ সর্ধ্বে বটক। বাতকোঁপনাঃ। 
দিগাকী বাতল! সান্দ্র। কচিষ্যানলদীপনী ॥ 

বিভ্ভেদি গুক কক্ষঞ্চ প্রায়ো বিষস্তি ছূর্জরৎ | 
সকবায়ঞ্ সর্ব ছি স্বাছু শাকমুদাহৃতং ॥ 

পুষ্পৎ পত্র ফলং নাল কন্দাশ্চ গুরবঃ ক্রমা€ু | 

কর্কশ প্ররিজীর্ণঞ্চ কমিজুষউমদেশজং ॥ 
বর্জয়েৎ পত্রশাঁকন্তৎ যদ কীলবিরোছি চ4 
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কন্দানত উর্াৎ বক্ষ্যামঃ| 

বিদারীকন্দশতাবরীবিসমৃণাঁলশৃঙ্গাট ককশেককপিগুালুকমধালু- 
কছস্ত্যালুককাষ্ঠালুকশঙ্বী লুকরক্তালুকেন্দীবরোৎপলকন্দপ্রভৃতীনি | 

রক্তপিত্ছরাণ্যাছুঃ শীতানি মধুরাণি চ। 

গুরূণি বকৃশুক্রাণি ভহ্বরদ্ধিকরাণি চ॥ 

মধুরো রংহণো বষ্যঃ শীতঃ স্বর্য্যোইতিমৃত্রলঃ | 

বিদারীকন্দেো বল্যস্ত্র পিত্তবাতহরম্ত্ব সঃ ॥ 
বাতপিত্তহর! রষ্য! স্বাহ্তিক্তা শতাবরী | 

মহতী চৈৰ হুষ্ঠ চ মেধাগ্সিবলবর্ধিনী ॥ 
গ্রহণ্যার্শোবিকারক্ষী রষ্যা শীত। রসায়নী | 

কফপিতহরাস্তিক্তান্তন্তা এবাস্ক,রাঃ স্মৃতাঁঃ ॥ 
অবিদাঁহি বিসম্প্রোক্তৎ রক্তপিত্ত প্রসাদনং | 

বিষটস্তি হর্জরং কক্ষং বিরমং মাকতাঁবহং ॥ 
গুকবিষ্ট্তিশীতৌ চ শৃঙ্গাটককশেককে৭ | 
পিগালুকং কফকরং গুৰ বাতপ্রকোপণং ॥ 

স্ররেক্দ্রকন্দঃ শ্লেক্ঘে। বিপাকে কফপিতরুৎ। 

বেণৌঃ করীরা গুরবঃ কফমাকতকোপনাঃ ॥ 

সুলশূরণমাঁণক প্রভৃতয়ঃ কন্দী ঈষৎকবায়াঃ কটুকা কক্ষ! বিষ- 

স্তিনে। গুরবঃ কফবাতলাঃ পিতৃ হরখশ্চ.1. 

মাণকৎ ব্যাছু শীতঞ্চ গুকচাপি প্রকীর্তিতৎ | 
স্থুলকন্দস্ত নাতুযুফঃ শুরণে| গুদকীলহা ॥ 
কুমুদোৎপলপদ্থানাৎ কন্দা মাকতকোপনাঃ। 
কবার়াঃ পিত্তশমন। বিপাকে মধুরা হিমাঃ ॥ 

বারাহকন্দঃ ললেম্ষপ্ঃ কটুকো! রসপাকতঃ৭ 

মেহকুষ্ঠকমিহরো! বল্যে। বষ্যো। রসায়নঃ ॥ 
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তাঁলনালিকেরখর্জরপ্রভৃতীনাং মস্তক মজ্জানঃ | 

স্বাুপাকরসানাহ্রক্তপিত হরাৎস্তথা | 

শুক্রলাননিলক্বাশ্চ কফরদ্ধিকরানপি ॥ 

বাঁলং হৃনার্তববং জীর্ণং ব্যাধিতং ক্রিমিভক্ষিতং | 

কন্দ? বিবর্জয়েৎ সর্ব যো ব1 সম্যক ন রোহতি ॥ 

অথ লবণবর্গঃ| 

সৈন্ধবসী মুদ্রবিড়সৌবচ্চলরোমকোন্তিদপ্রভৃতীনি লবণাঁনি যখে- 
ততরমুষ্ণানি বাতছরাণি কফপিত্তকরাঁণি যথাপুর্বং সিপ্ধানি স্যাদৃনি 

সযষ্টমূত্রপুরীষাঁণি চেতি | 

চক্ষুষ্যৎ সৈম্ধবং হৃদ্তৎ কচ্যৎ লঘুপ্নিদীপনং | 

নিপ্ধং সমধুরং ব্ৃষ্যং শীতং দৌষপ্রমুত্তমং ॥ 

সামুদ্রৎ মধুরং পাঁকে নাত্যুষ্খমবিদাহি চ| 

ভেদনং ন্রিগ্ধমীষচ্চ শুলঘ্ৎ নাতিপিত্তলৎ ॥ 

সক্ষাঁরৎ দীপনং কক্ষৎ শুলহদ্রোশনাঁশনৎ | 

রোঁচনং তীক্ষমুষ্ঞ্চ বিড়ং বাঁতীন্বলোমনৎ ॥ 

লঘু সৌবর্চলং পাঁকে বীর্ষ্যোঞ্চৎ বিশদৎ কটু। 

গুল্মশৃলবিবন্ধত্বৎ হুন্াৎ স্তরভি রোচনহ ॥ 

রৌমকং তীক্ষমত্যুক্তং ব্যবাঁয়ি'কটুপাকি চ| 
বাতঘৎ লঘু বিশ্যান্দ সথক্ষমৎ বিভ্ভেদি মৃত্রলং 
লঘু তীক্ষোক্মুৎক্রেদি হ্বক্ষাং বাতানুলোমনহ | 

সতিক্তং কটু সক্ষারং বিদ্তালবণমৌভ্িদৎ ॥ 
কফবাতক্রিমিহরং লেখনং পিত্তকোঁপনং | 

দীপনং পাচনং ভেদি লবণ গুটিকাহ্বয়ং ॥ 
উষস্থৃতৎ বীলুকেলং শৈলমূলাঁকরোভ্বং | 
লবণৎ কটুকং ছেদি বিহিতং কটু চৌঁচ্যতে ॥ 
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যবক্ষা রন্ঘর্জিকাক্ষীরপাঁকিমটঙ্কণক্ষারাঃ | 
গুলার্শেগ্রহণীদোষশর্করাঁশ্মরিনাঁশনাঃ ॥ 
ক্ষারাস্ত পাচনাঃ সর্সে রক্তপিতকরাঃ স্মতাঃ | 

জ্ঞেয়েঠ বহিসমেণ ক্ষারেও স্বর্জিকাযাবশৃকজে ॥ 
শুক্রল্লেম্মবিবন্ধার্শেগুল্প্রীহবিনাশনে? | 

উঞ্জোইনিলক্ষ প্রকরেদ উষক্ষারে! বলাঁপহঃ ॥ : 

মেদোতঃ পাকিমঃ ক্ষারে। মুত্রব্তিবিশোধনঃ ॥ 

বিকক্ষণোঁইনিলকরঃ শ্লেম্মক্সঃ পিতদৃূষণঃ | 

অগ্নিদীপ্তিকরস্তী ক্ষ$ঙ্কণঃ ক্ষাঁর উচ্যতে ॥ 

স্মবর্ণৎ স্াঁছু হুদ্যঞ্চ ব্ংহুণীযং রসায়ন | 
দৌধত্রয়ঘ্ং শীতঞ্চ চক্ষুষ্যৎ বিষস্থদনৎ ॥ 

রূপ্যমস্রৎ সরৎ শীতং সম্মেহং পিত্তবাতনুৎ | 

: ভাতআং কষাঁয়ং মধুরং লেখনং শীতলং সরং ॥ 

তিক্তং কাংস্যং লেখনঞ্চ চক্ষুষ্যং কফবাঁতজিৎ | 

বাতরুৎ শীতলং লোহৎ তৃষ্ণাপিতুকফপ্রন্ুৎ ॥ 

কটুক্রিমিঘ্নে লবণে ত্রপুপীনে বিলেখনে। 

মুক্তাবিদ্রমবজেক্দ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকাদয়ঃ | 
চক্ষুষ্যা মণয়ঃ শীতা লেখন। বিষস্থদনাঁঃ ॥ 

পবিত্র! ধারণীয়াশ্চ পাঁপ্মীলম্নীমলাপহাঃ ॥ 
ধান্তেযু মাঘসেষু ফলেষু চৈব শাঁকেষু চানুক্ত মিহাপ্রমেয়াৎ। 

আস্বাদতে। ভূতগুগৈশ্চ মন্বা তদাদিশেদ্দ ব্যমন্পবুদ্ধিঃ ॥ 
বষ্টিকা! ববগোধুমা লোহিতা৷ যে চ শালয়ঃ | 
মুদ্গাঢ়কীমস্থরাশ্চ ধান্তেয় প্রবরণঃ স্থৃতাঁঃ ॥ 

লাবতিতিরিনারঙ্গকুরদদৈণকপিঞগুলাঃ| 
মস্তুরবর্ষিকুর্মাশ্চ শ্রেষ্ঠ মাংসগীণেষিহ ॥' 

দাড়িমামলকৎ দ্রাক্ষা! খর্জরং সপরূষকৎ | 
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রাজাদনং মাতুলুক্দং ফলবর্থে প্রশস্ত ॥ 
সতীনে। বাস্তকশ্চুচ্চচিল্লীমুলকপোতিকাঃ | 
মণ্ডকপণাঁ জীবন্তী শাকবর্ছে প্রশশ্যতে ॥ 
গব্যং ক্ষীরৎ ঘতং শ্রেষ্ঠ সৈদ্ধবংৎ লবণেষু চ| 

ধাত্রী দাঁড়িমনত্রেযু পিপ্পলী নাগরৎ কটেখ ॥ 
তির্ক্ত পটোলবার্তাকে মধুরে ফ্বতমুচ্যতে 
ক্ষৌব্রং পুীফলৎ শ্রেষ্ঠৎ কষায়ে সপরূষকং | 

শর্করেক্ষুবিকারেষু পানে মধ্ধাঁসবে তথা ॥ 
পরিসংবৎসরং ধান্তৎ মাৎসং বয়সি মধ্যমে | 

অপর্ম্যবিতমন্নন্ভ সংস্কতং মাত্রয়। শুভং ॥ 
ফল পর্যযাশীতং শীকমশুফং তকণৎ নবং | 

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ক্লতান্নগুণবিষ্তরং ॥ 

লাঁজমণ্ডে। বিশুদ্ধানাং পথ্যঃ পীাচনদীপনঃ | 

বাঁতানুলোমনে হ্ৃপ্ঃ পিপ্পলীনাগরায়ূতঃ ॥ 
ম্মেদাঘিজননী লী দীপনী বক্ভিশোধনী | 

ক্ষৃতৃটশরমগ্লনিহরী পেয়' বাঁতান্ুলোমনী ॥ 
_বিলেগী তর্পণী হুস্ভা গ্রাহিণী বলবর্ধনী | 
পথ্য। স্বাহ্রমা! লঘী দীপনী ক্ষৃতৃষাপছ্থা ॥ 
হৃদ্যা সন্তর্প ণী বষ্যা বৃংহণী বলবর্দনী | 
শাকমাংসফলৈর্যুক্তা যবাথস্তাশ্চ হুর্জরাঃ ॥ 
সিকখৈর্বর্বিরহিতো! মণ্ডঃ পেয়! সিকৃথসমস্থিতা ॥ 

বিলেগী বহুসিকৃথ স্যাস্ভবাগৃরির্বিরলদ্রেবা | 
বিষ্তী পায়সে। বল্যো মেদঃকফকরো গুকঃ ॥ 

কফপিত্তকরী বল্য। কশরাইনিলনাশিনী | 

ধৌতত্ত্ ক্িমলঃ শুদ্ধ! মনোঁজ্ঞঃ স্থরভিঃ সমঃ ॥ 
স্থিম্নঃ সুপ্রশ্রতস্ুফে বিশদস্ত্বোদনো লগ্ঘুঃ | 
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অধৌতোত্প্রত্রতোহ্দিন্নঃ শীতম্চাঁপ্যোদনে! গুকঃ | 
লখ্ুঃ স্ুগন্ধিঃ কফ? বিজ্ঞেয়ে! ভূউতওুলঃ | 
ন্রেহৈর্মাংসৈঃ ফলৈঃ কন্দৈর্বেদলাক্লৈশ্চ সংযুতাঃ ॥ 

গুরবে ব্বংহছণা বল্য। যে চ ক্ষীরোপসাধিতাঃ | 

স্থন্বিনে! নিস্ভুষে। ভূ ঈষৎস্থপো লখুহিতঃ ॥ 

স্থিন্নৎ নিগীড়িতং শাঁকৎ ছিতৎ স্যাঁৎ ম্েহসংস্কত | 

অন্থিন্নৎ স্সেহরহছিতমপীড়িতমতোহন্যথা ॥ 
মাংসৎ স্বভাঁবতে। বৃবষ্যং শ্লেছনং বলবর্ধনং | 

ন্েহগৌোরসধান্তা ক্রফলাস্রকটুকৈঃ সহ ॥ 

লিদ্ধং মাংসং ছিতং বল্যং রোচনং বংসণৎ গুক | 

তদেব গৌরসাদানং স্রভিদ্রব্যসংস্কতং ॥ 
বি্যাৎপিত্তকফোদ্রেকি বলমাংসাম্নিবর্ধনৎ | 

পরিশুফং স্থির স্সিগ্ধং হর্ষণৎ পীণনং গুক ॥ 

রোঁচনং বলমেধাগ্রিমাংসৌজঃশু ক্র বর্ধন | 
তদেবোল্লগুপিফত্বাহ্ন্ুপ্তমিতি পাচকাঃ ॥ 
পরিশুকগুণৈর্ুক্তৎ বহে! পক্কমতো লঘু । 
তদেব শুলিকাপ্রোতমঙ্গারে পরিপাচিতৎ ॥ 

জ্ঞেয়ং গুকতরৎ কিঞ্চিৎ প্রদিগ্ধং গুকপাঁকতঃ | 

উন্নুপ্তং ভর্জ্জতং পিং প্রতপুৎ কন্দুপাঁচিতৎ ॥ 
পরিশুফ্ষং প্রদগ্ধঞ্চ শৃল্যৎ যচ্গান্দীদৃশং | 
মাংসং যত্তৈলসিদ্ধন্ত বীর্য্যোফৎ পিত্রুল্পঘু । 
লঘগ্নিদীপনং হুগ্তৎ কচ্যং দৃষ্টি প্রসাদনং | 
অনুষণবীর্য্যং পিত্তক্নং মনৌজ্ঞৎ যৃতসাধিতং ॥ 
প্রীণনঃ প্রাণজননঃ শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ | 

বাতপিত্তশ্রমহরে। হুগ্ভে! মাংসরসঃ স্বৃতঃ & 

স্বত্যোজংস্বরহীনানাৎ জ্তবরক্ষীণক্ষতোরসাৎ | 
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ভগ্নবিশ্লিষটসন্বীনাঁং কূশানামপ্পরেতসাৎ ॥ 
আপ্যায়নঃ সৎহননঃ শুক্রোজোবলবর্ধানঃ | 
সদাড়িমযুতে। বষ্যঃ সংস্কতে। দৌষনাঁশনঃ ॥ 

যম্াংসমুদ্কৃতরসং ন তৎপুর্ষটিবলাবহৎ | 
বিষস্তি হুর্জরৎ ক্ষং বিরসং মাঁকতাঁবহৎ ॥ 

দীপ্তামীনাৎ সদা পথ্যঃ খানি পর গুকঃ | 
মাংসং নিরস্থি সুন্থিননং পুনর্দষদি চুর্নিতং ॥ 
পিপ্পলীশুষ্চিমরিচগুড়সর্পিঃসমন্থিতৎ | 
একধ্যং পাঁচয়েৎসম্যক বেসবাঁর ইতি স্মৃতঃ ॥ 

বেসবারো গুকঃ নিদ্ধো বল্যে। বাতৰকজাপহঃ | 

শ্রীণনঃ সর্বধাতুনাং বিশেষান্থুখশোষিণাঁৎ ॥ 
ক্ষুতৃষ্ণাপহরঃ শ্রেষ্ঠঃ সৌরাবঃ স্বাুশীতলঃ| 
কফক্ষো দীপনে! হগ্ঠঃ শুদ্ধানাৎ প্রাণিনামপি ॥ 
জেয পথ্যতমশ্গীপি মুদগাযৃষঃ কতারুতঃ | 

স তু দাড়িমমৃদ্বীকায়ুক্তঃ স্যাদ্রাণষাঁড়বঃ | 
কচিষ্যে। লঘুপাকশ্চ দোৌষাণামবিরোধকৎ | 

মস্থরমুদগগোধুমকুলপ্ধখলবণৈঃ কৃতঃ ॥ 
কফপিতাবিরোধী হ্যাদ্বাতব্যাধে চ শহ্ততে | 
মৃদ্ধীকাদাড়িমৈর্ঘক্তঃ স এবোক্তোহনিলার্দিতে ॥ 
রোচনে। দীপনোহগ্তো লঘুপাক্যুপদিশ্ তে । 

পটোলনিম্বযুষো তু কফমেদোঁবিশোধিণে ॥ 
পিতগ্গে দীপনেধ হচো? কমিকুষ্ঠজ্বরাঁপছে+। 
শ্বীসকাসপ্র তিশ্যারপ্রসেকারোচকজ্তবরান্ ॥ 

হন্তি মুলকযুষস্ত কফমেদে! খীলাময়ান্। 

কুলপ্থযুযৌইনিলছা' শ্বাসপীনসনাশনঃ ॥ 
ভুণীপ্রতুণীকাসাশোগুল্োদাবর্তনীশনঃ। 
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দাঁড়িমামলকৈরূ্ষৌ হচ্ঘঃ সংশমনো লঘু ॥ 
প্রাণাঘ়িজননো মুচ্ছণমেদোদ্ষঃ পিত্তকাতজিৎ 
মুদ্গামলকমৃবন্ত গ্ৰাহ্ী পিত্তকফে হিতঃ ॥ 
যবক্লকুলপ্থানাঁৎ যুষঃ কষ্ট্যোইনিলাপুহঃ | 

সর্বধান্যরতন্তদ্বদ্বংছণঃ প্রাণবর্ছনঃ ॥ 

খলকাম্বলিকে হণ্ঠে তখ। বাতকফে হিতো? | 
বল্যঃ কফানিলে? হস্তি দ'ডিমাক্োইগ্সিদীপনঃ ॥ 
দধ্যমঃ কফকদ্বল্যঃ সিপ্ধো বাতহরো! গুৰকঃ | 

তক্রাক্ঃ পিতকৎ প্রোক্তে! বিষরক্তপ্রদূষণঃ 1 

খড়াঃ খড়যবাপ্ধশ্চ ষাড়বাঃ পানকানি চ। 

এবমাদীনি চান্সা'নি ক্তিয়ান্তে বৈচ্বাঁক্্তঃ | 
অন্পেহলবণং সর্ধমক্তং কটুকৈর্বন। ৃ 

বিজ্ঞেয়ৎ লবণস্বেহকটুকৈঃ সংযুতং তং ॥ 
অথ গৌঁরসধান্তাজ্ফলাক্ৈরন্বিতঞ্চ যু | 
যথোত্রং লঘু হিতং সংস্কতাসংস্কতং রসে ॥ 

দধিমন্ত্র্রসিদ্ধস্ত যুবঃ কাশ্বলিকঃ স্মৃতঃ। 

তিলপিণ্যাঁকবিক্ৃতিঃ শুষফষশাকৎ বিরূঢকং 4 

সিগুাঁকী চ গুরূণিও স্যঃ কফপিত্তকরাঁণিচ। 

তদ্ধচ্চ বটকান্যাহুর্বিদাহীনি গুরূণিচ ॥ 
লঘবে। বংহণ)। রব্য1 হস্যা রোচন দীপনাঃ | 

তৃষ্ণা সুচ্ছণভ্রমস্ছর্দিশ্রমম্ব! রাঁগষাঁড়বাঃ ॥ 
রসাল! ব্বংহণী বল্য! শ্িপ্ধা রষ্যা চ রোচনী | 
ম্রেহুনং গুড়সৎযুক্তং হগ্ং দধ্যনিলাপহৎ ॥ 
সক্তবঃ সর্পিবাভ্যক্তাঃ শীতবারিপরিঞ্নুতাঃ | 
নাতিদ্রব! ন।ভিসান্দ্র৷ মন্ছ ইত্যুপদিশ্ঠতে ॥ 
মন্থুঃ সম্ভোবলকরঃ পিপাসাশ্রমনাশনঃ | 
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সামন্বেছগুড়ো মৃত্রকচ্ছোদাবর্তনাশনঃ ) 

শর্করেক্ষুরসদ্রাক্ষাযুক্তঃ পিত্তবিকারনুৎ | 

দ্রাক্ষামধুকসৎযুক্তঃ কফরোখিনিবন্ছণঃ ॥ 

বর্গত্রয়েণোপহিতো মলদোঁষানুলৌমনঃ | 

গৌড়মন্মনত্রৎ বা পাঁনকৎ গু মৃত্রলং ॥ 
তদেৰ খণগ্ডযৃদ্বীকাশর্করাঁসহিতৎ পুনঃ 1 

সাস্ং স্ৃতীক্ষৎ স্ুহিমং পানকৎ স্যানিরত্যয়ৎ ॥ 

মার্ীকং তু অমহরৎ মুচ্ছদাহতৃষাপহৎ। 
পরষকাঁণাং কোঁলানাঁৎ হুগ্ভৎ বিষটন্তি পানকৎ ॥ 

দ্রব্যসংযোগসংস্কারৎ জ্ঞাত্ব! মাত্রাঞ্চ সর্বতঃ | 

পানকানাংধ যথাযোগৎ গুকলাঘবমাদিশেৎ ॥ 

ইতিরুতান্নবর্ণঃ 

বক্ষ্যাম্তও পরংভক্ষ্যান্ রসবীর্যযবিপাঁকতঃ | 

ভক্ষ্যাঁঃ ক্ষীররুতা বল্য। বষ্যা হগ্াাঃ স্গন্ধিনঃ | 

অদাাহিনঃ পুষ্টিকর! দীপনাঃ পিতনাশনাঃ ॥ 

তেষাং প্রাণকরা হস্ত ফ্ৃতপুরাঁঃ কফাবহাঃ | 

বাতপিভহর! বৃষ্য। গুরবো রক্তমাৎসলাঃ ॥ 

রংছণা গৌড়িক! ভক্ষ্যা গুরবোহনিলনাঁশনাঃ | 

অদ্দাহিন* পিতহরাঃ শুক্রলাঃ কফবর্ধনাঃ ॥ 

মধুমস্তকসতযাবাঃপুপ! সহ্বেতে বিশেষতঃ | 

রবে! ব্ংহুণাশ্চৈৰ মোদকাস্ত সুহূর্জরাঁঃ ॥ 

রোচনো দীপন; ম্বর্য্যঃ পিতৃক্ঃ পবনাপহঃ | 

শুকমৃষটতমশ্চৈৰ সট্টকঃ প্রাণবর্দনঃ ॥ 

হস্যঃ স্ুগীন্ধির্মবধুরঃ স্িপ্ধঃ কককরো গুৰঃ | 

বাতাপহশ্ত,প্িকরো বল্যে বিশ্যন্দনঃ স্মৃতঃ ॥ 

ব্লংহণা বাতপিতয্া ভক্ষ্যা বল্যাস্ত সামিতাঃ | 

১৭ | 
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হুগ্ভাঁঃ পথ্যতমাস্ভেবষাৎ লঘবঃ ফেনকাদয়ত ॥ 

মুদ্গাদিবেসবারাণীৎ পুর্ণ বিক্তিনেোঁ মতাঃ | 
বেসবারৈঃ সপিশিতৈঃ সম্পূর্ণ গুকরংহণাঃ ॥ 
পাললাঃ শ্লেম্মজননা শফুল্যঃ কফপিত্লাঃ | 

বীর্য্যোষ্াঃ পৈষ্ষিকা ভক্ষ্যাঃ কফপিত্তপ্রকোপণাঃ ॥ 

বিদাহিনে। নাতিবলী গুরবশ্চ বিশেষতঃ | 

বৈদল। লষবে। ভক্ষ্যা কষায়াঃ শ্যষ্টমাকতাঃ ॥ 

বিষ্স্তিনঃ পিততসমঃ শ্লেক্ষপ্া! ভিন্নবঙ্চসঃ | 
বল্যা বব্যাস্ত গুরবে। বিজ্ঞেয়। মাষসাধিতাঃ ॥ 

কুর্চিক? বিব্ৃতা। ভক্ষ্য! গুরবে নাতিপিত্তলাঃ। 

বিরূট্ুকক্কতাঁ ভক্ষ্যা গুঁরবো ইনিলপিত্তলীঃ ॥ 

বিদাহোৎক্লেশজনন। রূক্ষা দৃষ্টি প্রদৃষণীঃ | 
হৃগ্ভাঃ স্গন্ধিনো রষ্যা লঘবো ঘতপাচিতাঃ ॥ 

বাঁতপিতহর! বল্য। বর্ণদৃষ্টি প্রসাদনাঃ | 
বিদাহিনভ্তৈলক্তা! গুরবঃ কষ্টুপাকিনঃ ॥ 
উষ্ণ মাকতদৃষ্টিয়াঃ পিত্তলাস্তক্প্রদূষণীঃ | 
ফলমাংসেক্ষুবিকতি-তিলমাষোপসংক্কতাঁঃ ॥ 

ভক্ষ্যা বল্যান্ত্র গুরবে। বহহছণা হদয়প্রিয়াঃ | 

কপালাঙ্গারপক্কান্ত্র লঘবো বাঁতকোপনাঃ ॥ 

স্ুপক্কাস্তনবশ্চাপি ভূয়িষ্ৎ লঘবে! মতাঃ | 
সকিলাটাদয়ে। ভক্ষ্যা গুরবঃ কফবর্দন2 ॥ 

কুল্মাবা বাতল। ক্ষ) গুরবে! ভিন্নবর্ছসঃ | 

উদ্ীবর্তছরে। বাঁট্যঃ কাঁসপীনসমেহনুৎ ॥ 
ধানোলুব্বাস্ত লঘবঃ কফমেদোবিশোধষণাঁঃ। 

সক্তবো বংহুণ! বষ্যাস্তৃফণাপিতকফাপহাঃ ॥ 

পীতাঃ সম্ভো বলকর' ভেদিন2 পবনাপহাঃ। 
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গুরবা পিণ্ী খরা ত্যর্ধ্যং লী সৈব বিপধ্ধ্যয়াৎ ॥ 

সক্ত,নামাশু জ্টীর্ষ্যেত মৃছ্ত্বাদবলেছিক1| 
লাজাশ্ছর্দ্যতিসারক্মা! দীপৃনাঃ কফনাশনাঃ ॥ 
বল্য13 কষায়মধুর1 লঘবস্তৃগ্রলাপহাঃ | 

ভৃট্ছর্দিদাছঘর্খাত্তিন্দস্তৎসক্তবো! মতাঃ ॥ 
রক্তপ্সিত্তহরাঁশ্চৈব দাহজ্বরবিনাশনাঃ | 

পৃথুকা গুরবঃ স্নিপ্ধী বংছণাঁঃ কফবর্ঘনাও ॥ 

বল্যাঃ সক্ষীরভাবাতু বাঁতগ্া ভিন্নবর্চসঃ | 

সুভুর্জরঃ ন্বাঁছুরসো ব্ংহণভ্তগুলে! নবঃ ॥ 

সন্ধানকন্েহছরঃ পুরাণকস্তুলঃ স্বৃতঃ | 

দ্রব্যসংযোগ্সংক্ষারবিকারান্ সমবেক্ষ্য তু ॥ 

যদা কারণমাসাছ্য ভোক্ত. ণাঁং ছন্দতোইপি বা। 

অনেক দ্রব্য-যোনিত্বাচ্ছাস্্তস্তান্বিনির্দিশেহ ॥ 

অতঃ অর্ধাণ্যন্পানান্তুপদেক্ষ্যাম2 | 

অস্রেন কেচি্বিহুত। মনুষ্য! মাধুর্যযযোগে প্রণয়ীভবন্তি | 
তথাজযোগে মধুরেণ তৃপ্তস্তেষাৎ যথেউং প্রবদস্তি পথ্যৎ ॥ 
শীতোষ্চতোয়াসবমন্থযুষ-কলাসধান্াপয়োরসানাং | 
যস্যান্ুপানম্ত হিতং ভবেদ্ত্তশ্মৈ প্রদেয়ৎ ত্বিহ মাত্রয়৷ তৎ ॥ 
ব্যাধিঞ্চ কালঞ্চ বিভাব্য ধীরৈর্ভব্যাণি ভৌঁজ্যানি চ তানি তানি | 
সর্ধান্ুপানেষু বরৎ বদন্তি মেধ্যং দস্তঃ শুচিভাজনস্থৎ ॥ 

লোকশ্য জন্প্রভৃতি প্রশস্তং তোয়াত্রকাঃ সর্দরসাশ্চ দৃষ্টীঃ | 
সংক্ষেপ এযষোইভিহিতোহনুপানেত্বতঃপরৎ বিস্তরতে! বিধান্যে ॥" 

উষ্কোদকা নুপানন্ত নেহানামথ শশ্তে। 

ফ্লুতে ভল্লাতকন্বেহাৎ ন্নেহাত্বৌবরকা ত্থ। ॥ 
অনুপানৎ বদন্ত্যেকে তৈলে ঘুষানকাঞ্জিকে | 
শীতোদকং মাক্ষিকম্য পিফীন্রম্ত চ সর্র্বশঃ ॥ 
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দবিপায়সমগ্ভার্তিবিষজুষ্টে তখৈব চ। 
কেচিৎ পিষময়স্াঁহ্রনপাঁনং সুখোঁচ্চকৎ ॥ 
পয়োমাংসরসৌ বাপি শালিমুদগাদিভোজিনাং | 

যদ্ধাধীতপসন্তাঁপবিষমগ্যৰজাস্ত চ ॥ 

মাষাদেরনুপানজ্ত ধান্তাজং দধিমন্ভ বা | 

মচ্যৎ মগ্ঘোচিতানীন্ভ সর্ব্বমাঁংসেষু পুজিতং 1 

অমচ্ঠপানামুদকং ফলাজৎ বা প্রশস্ততে | 

ক্ষীরং ঘর্মাধ-ভাব্য-স্্রীক্লাস্তানামমৃতোপমত ॥ 
স্থরাঁকশানাং স্কুলানামন্ুপাঁনং মধুদদকৎ | 

নিরাময়ানাৎ চিত্রন্ত ভক্তমধ্যে প্রকীতিতৎ ॥ 

স্িদ্ধোষ্তং মাকতে পথ্যৎ কফে রূক্ষোফমিষ্যতে | 

অনুপাঁনং ছিতং চাঁপি পিতে মধুরশীতলং ॥ 
হিতং শোণিতপিত্িভ্যঃ ক্ষীরমিক্ষুরসম্ভথা | 

অর্কসেলুশিরীষাণীমাসবাস্ত বিষাত্তিষু ॥ 

অতঃ পরন্ত বর্গীণামন্পানং পৃথক্ পৃথকৃ | 

প্রবক্ষযাম্যানুপূর্রবেণ সব্ধরষামেব মে শৃখু ॥ 
তত্র পূর্ববশশ্যজাতীনাং বদরাবৈদলানাৎ ধান্তাঞৎ জঙ্ঘালানাঁং 

ধন্বজীনাঞ্ পিপ্পল্যাঁসবঃ | বিক্ষিরাণাৎ কোলবদরাসবঃ | প্রতু- 
দানান্তড ক্ষীরবক্ষাসবং| গুহাশয়ানান্ত খর্ডরনালিকেলাসবঃ 
প্রসহনামশ্বশন্ধীসবঃ | পর্ণমৃীণাৎ কফখন্ধীসবঃ | বিলেশ- 
য়ানা২ৎ ফলসাঁরাঁসবঃ | একশফানাং তভ্রিফলাসবঃ | অনেক- 

*শফানাৎ খদিরাসবঃ | কুলচরাণীন্ত শূঙ্গাটককশেককাসবঃ | 
কোশবাঁমিনাং পাঁদিনাঞ্চ তদেব! প্লবানামিক্ষরসাসবঃ | 

নাদেয়ানাৎ মৃণীলাসবঃ| সামুক্রাণাৎ মাতুলুঙ্গাসবঃ | অক্রানাৎ 

ফলানাং পগ্মোৎপলকন্দাসবঃ | কষায়াণাং দাঁড়িমবেত্রীসবঃ | 

মধুরাণাৎ ত্রিকটুকফুক্তঃ কন্দাসবঃ | তালফলাদীনাঁং ধান্তাতৎ । 
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কটুকানাৎ দুর্ববানলবেত্রাসবঃ| পিপ্পল্যাদীনাং শ্বদংখ্রীবস্থৃকা- 

সবঃ কুম্মাগাদীনাৎ দাঁব্বাীকরীরাসবঃ | চুচ্প্রভৃতীনাৎ লোত্রা- 
সবঃ| জীবন্ত্যাদীনঠৎ ত্রিফলাসবঃ | কুসুস্তশাঁকস্ত সএব | 
মণ্ড,কপর্ণ্যাদীনাং মহাঁপঞ্চমূলাসবঃ | বালমস্তকাদীনামক্রফলাসবঃ| 

সৈন্ধবাদীনাৎ স্ুরাসৰ আরনালঞ্চ | তোয়ৎ বা সর্ধত্রেতি। 

ভবন্তিচাত্র | 

সব্বেষামনুপানানাং মাছেন্দ্রতোয়মুতমং | 

সাত্ব্যং যন্য তু যতোয়ং তত্তন্মৈ হিতমুচ্যতে ॥ 
উষ্ণৎ বাতে কফে তোয়ৎ পিত্ে রক্তে চ শীতলং | 
দৌষবদ্টক ব1 ভুক্তমতিমীত্রমথাঁপি ব ॥ 

যখোক্তেনান্বপাঁনেন ল্ুখমন্নৎ প্রজীর্য্যতি | 
রৌচনং বংহণং বষ্যৎ দৌবষসভ্বাতিভেদনং ॥ 

তর্পণং মার্দবকরৎ শ্রমক্রমহরং স্ুখৎ | 

দীপনৎ দৌষশমনৎ পিপাসাচ্ছেদনৎ পরৎ ॥ 

বল্যৎ বর্ণকরৎ সম্যগন্পাঁনৎ সদৌচ্যতে | 
তদ্রাদে কর্শয়েৎপীতহ স্থাঁপয়েন্বধ্যসেবিতং ॥ 
পশ্চাৎগীতং ব্ংহয়তি তম্মান্বীক্ষ্য প্রয়োজয়ে | 
স্থিরতাঁৎ গতমক্রি্মন্নমদ্রবপারিনাৎ ॥ 

ভবত্যাবাধজননমনুপাঁনমতঃ পিবেৎ | 
ন পিবেচ্ছণসকাসার্তো রোগেচাপুযদ্ধজক্রণে ॥ 

ক্ষতে!রক্ষঃ গরসেকী চ যস্থয চোঁপহতঃ স্বরঃ | 

পীত্বাইধভাষ্যাধ্যয়নগেয়ম্্প্নীন্ন শীলয়েছ ॥ 
প্রদৃষ্যামীশয়ং তদ্ধি ত্য ক্টোরসি স্থিতৎ | 

স্যন্দাগ্নিসাদস্ছদ্দ্যাদীনাময়ান্জনয়েদ্বহূন্ ॥ 

গুকলাঘবচিন্তেয়ৎ স্বভাঁবং নাঁতিবর্ততে | 

তথা সংস্কারমাত্রীৎ ন কালা ংশ্চাপুযুত্তরোতরং ॥ 
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মন্দকর্মীনলারোগ্যাঃ স্ুকুমারাঃ স্খোচিতাঃ| 

জন্তবে! যে তু তেষাং হি চিন্তেয়ং পরিকীন্তিতা ॥ 

বলিনঃ খরভক্ষ্যা যে যে চ দীন্তীগ্নয়ো নরাঁঃ | 

কর্মনিত্যাশ্চ যে তেষাং নাঁবশ্যৎ পরিকীর্ত্যতে ॥ 

ইতি সর্বনুপানবর্গঃ| 

অথাহাঁরবিধিৎ বৎস বিস্তরেণাখিলৎ শৃণু | 

আপ্তান্বিতমসংকীর্ণং শুচি কার্ষ্যৎ মহাঁনসৎ ॥ 

তত্রাপ্গু ণসম্পন্নমন্নৎ ভক্ষ্যৎ লুসংস্কতং | 
শুচেগ দেশে স্ুসংগুপ্তং সমৃপস্থাপয়েস্িষক্ ॥ 
বিষদ্ৈরণদৈঃ স্পৃষ্টং প্রোক্ষিতং ব্জনোদকৈঃ। 

সিদ্ধৈর্ম ভ্ৈহতবিষং সিদ্ধমন্নৎ নিবেদয়েৎ ॥ 
বক্ষ্যাম্যতঃ পর ক্ৎআ্রমাহারশ্যোপকপ্পনাৎ | 

ঘ্তৎ কাফ্টঠায়সে দেয়ং পেয়! দেয়াতু রাজতে ॥ 

ফলাঁনি সর্দ্বভক্ষ্যাঁংশ্চ প্রদদ্যাদ্বৈদলেষু চ। 

পরিশুক্ষপ্রদিপ্ধীনি সৌবর্ণেধু প্রকপ্পয়েৎ ॥ 
প্র্নবাণি রসাঁংশ্চৈব রাজতেষুপহারয়েৎ | 

কট রাঁণি খভাং শচৈব সর্ব্বান শৈলেসু দাপয়েছ ॥ 
দগ্যাঁ্তীঅময়ে পাত্রে স্ুশীতং স্ুশৃতৎ পয়2। 

পানীয়ৎ পানকৎ মন্ভৎ মৃয়েছু প্রদাপয়েৎ ॥ 

কাচস্ফটিকপাত্রেফু শীতলেষু শুভেষু চ। 

দদ্যাদৈরূর্য্যপাত্রেযু রাশষাডবসট্টকান্ ॥ 

পুরস্তাদ্বিমলে পাত্রে সুবিক্তীর্ণে মনোরমে | 
স্থদঃ হ্ৃপৌদনং দগ্ভাঁৎ প্রদেহাঁৎশ্চ স্ুসংক্কতান্ ॥ 
ফলানি সর্ভক্ষ্যাৎশ্চ পরিশুক্কাণি যানি চ। 

তানি দক্ষিণপার্খেতু ভূর্ীনন্যোপকষ্পয়ে ॥ 
প্রপ্রবাণি রসীংশ্চৈব পানীয়ৎ পানকং প্রয়ঃ | 
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খভান্ যৃযাঁংশ্চ পেয়াঁংশ্চ সব্যে পার্খে প্রদাপয়েৎ ॥ 

সর্বান্ গুড়বিকারাংশ্চ রাখষাড়বসক্টকান্। 
পুরস্তাঁৎ স্থাপল্মৎ্প্রাজ্ছে দ্বয়োরপি চ মধ্যতঃ ॥ 

এবং বিজ্ঞাঁয় মতিমীন্ ভোজনন্যোপকপ্পনাৎ | 

ভোক্তার বিজনে রম্যে নিঃসম্বাথে শুভে শুচৌ ॥ 
সুগন্ধি পু্পরচিতে সমে দেশেইথ ভোজয়েৎ | 
বিশিষউমিষসংক্ষীরৈঃ পখ্যেরিষ্টেরসাদিভিঃ ॥ 
মনোৌজ্ঞং শুচি নাতুযুষ্ণং প্রত্যগ্রমশনং হিতং | 
পুর্ব মধুরমন্ীয়াশ্বধ্যেইসলবণে রসেণ ॥ 
পশ্সাচ্ছেষান্ রসান্ বৈষ্ভে! ভোজনেদ্সবচারয়ে | 
আঁদে। ফলামি ভুত্ীত দাঁড়িমাঁদীনি বুদ্ধিমাঁন্ ॥ 
ততঃ পেয়াৎস্ডতো। ভোজ্যান্ ভক্ষ্যাৎশ্চিত্রীৎস্ততঃ পৃরহ | 

ঘনম্পুর্বহ সমস্্ীয়াৎ কেচিদাহুর্বির্পর্য্যয়ৎ ॥ 
আদাবস্তেচ মধ্যেচ ভোজনস্য তু শহ্তে। 

নিরত্যয়ং দোৌষহছরং ফলেম্বামলকৎং হ্যণাঁৎ ॥ 

মৃণালবিসশালুককন্দেক্ষুপ্রভৃতীনি চ। 
-পুর্ববং যোজ্যানি ভিষজ নতু তুক্তে কথঞ্চন ॥ 

সুখমুচ্চৈই সমাসীনঃ সমদেহো ইন্নতৎপরঃ | 
কালে সাত্ম্যং লঘু নিপ্ধং ক্ষিপ্রমুষ্ণং দ্রবৌত্তরৎ ॥ 

বুভুক্ষিতোহমম্থীয়াশ্মাত্রীবদ্ধিদিতাঁথমঃ | 

কালে তুক্তৎ প্রীণয়তি সাত্ব্যমন্নৎ ন বাঁধতে ॥ 
লঘু শীত ব্রজেৎপাঁকং মিপ্ধোষং বলবহ্ছিদং | 

ক্ষিপ্রৎ ভূক্তৎ সমং পাকং যাত),দোষং দ্রবোত্তরৎ ॥ 

সুথৎ জীর্য্যতি মাত্রীবদ্ধীতুসাম্যৎ করোতি চ। 
অতীবায়তযামাস্তু ক্ষপা! যেঘ.তুষু স্থৃতাঃ ॥ 
তেষু তৎ্প্রত্যনীকাঁঢ্যং তুপ্ভীত প্রীতরেব তু | 
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যেষু চাপি ভবেয়ুশ্চ দিবস! ভূশমায়তাঁঃ ॥ 
তেষু তৎকাঁলবিছিতমপরাহ্রে প্রশম্যতে । 

রজন্তে! দিবসাশ্চৈৰ যেষু চাঁপি সমাঁ স্মৃতাঃ ॥ 
কত্বা সমমহ্োরাত্রৎ তেষু ভুপ্তীত ভোজনং । 
নাপ্রাপ্তাতীতকাঁলং বা হীনাধিকমথাঁপি বা ॥ 

অপ্রাপ্তকাঁলে ভুঞ্জানঃ শরীরে হলঘে! নরঃ1 
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্রোতি মরণৎ ব1 নিষচ্ছতি। ॥ 

অতীতকা'লে তুঞ্জানে! বাঁরুনোপহতেইনলে | 

রু্ছাদ্বিপচ্যতে ভুক্তৎ দ্বিতীয়ঞ্চ ন কাক্ষতি ॥ 
হীনমীত্রমসন্ভোৌঁষৎ করোতি চ বলক্ষয়ং | 

আলন্যগৌরবাটোপসাঁদাঁংশ্চ কুকতেইধিকং | 
তম্মাৎস্থসংস্কতৎ যুক্ত্যা দোষৈরেতৈব্ধিবর্জিতৎ | 
যথোক্তগুণসম্পন্নমুপমেবেত ভোজনং ॥ 

ভজ্য কাঁলদৌঁষাদীন্ কাঁলয়োকভয়োরপি | 

অচোক্ষৎ ঢুফমুচ্ছিউং পাষাণভৃণলোষ্টব€ ॥ 
ছিষ্টং ব্যুষিতমন্থাছ্ পুতি চান্নং বিবর্জয়েৎ | 

চিরসিদ্ধং স্থিরৎ শীতমনমুষীক্লুতং পুনঃ ॥ 

অশান্তমুপদগ্ধঞ্চ তথা আ্বাহু ন লক্ষ্যতে | 

যষ্ঠৎস্বাছুতরৎ তত্র বিদধ্যাহুত্তরোত্তরৎ ॥ 

প্রক্ষালয়েদত্ডিরাস্যাৎ ভুঙ্জীনস্য মু্তর্সুক্ঃ | 

বিশুদ্বরসনে তস্মৈ রোচতেহন্নমপুরর্বব€ ॥ 

স্বাছুন। তন্য রসনং প্রথমেনাপি তর্পিতং | 

ন তথা স্বাদয়েদস্যতস্মাৎপ্রক্ষাঁল্যমন্তর। ॥ 

সৌমনস্যৎ বল পু্টিমুৎসাহৎ হর্ষণং স্ুখং | 
স্বাহু সঞ্জীনয়ত্যন্নম্যাঁছ্চ বিপর্ধ্যয়ৎ ॥ 

ভুক্ত, চ যত্প্রীর্থয়তে ভূয়ন্তৎম্াছু ভেবজনং | 
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অশিতশ্চোদকং যুক্ত তুষ্জীনশ্চান্তর। পিবেৎ ॥ 
দন্তাত্তরগতং চাননৎ শৌধনেনাহরেচ্ছনৈঃ | 
কুর্ধ্যাদনাহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্গন্ধতাৎ ॥ 

জীর্ণেইন্নে বর্ধতে বাসুর্কদপ্জে পিতৃমেৰ তু । 
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি ততোইভুক্তে হছুরেৎ কফং ॥ 

ধুমেনাপোহ্ হুদ্তর্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ | 
পুকক্োলকপুরিলবস্কস্থমনঃফলৈঃ ॥ 
কটুতিক্তকষায়ৈবর্ধা মুখবৈশগ্ভকারকৈঃ | 
তাশ্থুলপত্রসহিতৈঃ স্ুগন্ধৈবর্ধী বিচক্ষণঃ ॥ 
ভুক্ত রাজবদীসীত যাবদরক্লমে! গিতঃ| 

ততঃ পদশতং খত্বা! বামপার্থে তু সংবিশেহ ॥ 

শব্দরূপরসান্ গন্ধান্ স্পর্শাংশ্চ মনস: প্রিয়ান্। 

ভুক্তবান্ুপসেবেত তেনান্নৎ সাধু তিষ্ঠতি ॥ 
শব্দরূপরসম্পর্শগন্ধাশ্চাপি জুগুপ্সিতাঃ | 

অশুচ্যন্নং তথীভুক্তমতিহাশ্ঞ্চ বাময়ে€ ॥ 

শরনং চাঁসনং বাঁপি নেচ্ছেদ্বাপি দ্রবোতরং 1 

নাগ্ল্যাতপেখ ন প্লিবনং ন যাঁনং নাঁপি বাঁছনৎ ॥ 
নচৈকরসসেবায়াৎ প্রসজ্যেত কদাঁচন | 

শাকাবরামভুয়ি্মসঞ্চ ন সমাচরে ॥ 
একৈকশঃ সমস্তান্ ব1 নাপ্যশ্বীয়াদ্রসান্ সদ! । 

প্রাগ্ভুক্ে ত্ববিবিক্তেইগ্লৌ দ্বিরন্নৎ ন সমাচরেৎ ॥ 

পূর্ব্বভুক্তে বিদগ্ধেহনে ভুগ্তানো হস্তি পাঁবকং | 

মাত্রাগুৰকৎ পরিহরেদাহারং ভ্রব্যতশ্চ যঃ ॥ 

পিফীন্নৎ নৈব ভুঞ্ীত মাত্র! বা বুভুক্ষিতঃ| 
দ্বিগুণঞ্চ পিবেত্তোয়ৎ লুখং সম্যক্ প্রজীর্য্যতি | 
পেয়লেঙ্ান্ভভক্ষ্যাণাং গুৰ বিচ্ভা্খোত্তরৎ ॥ 
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গুরণামপ্ধসৌহিত্যং লখুনাৎ তৃণ্ডিরিষ্যতে | 
দ্রবোতরো ভ্রবশ্গাপি ন মাত্রাগুকরিষ্যতে ॥ 

দ্রবাঢ্যমপি শুফন্ত সম্যগেবোপপচ্যতে । 

বিশুক্মন্ত্রভ্যন্তৎ ন পাঁকং সাধু গচ্ছতি ॥ 

পিশ্ীকুতমসংক্লিন্নং বিদাহমুপগচ্ছতি। 
জোতম্যন্নবছে পিত্তং পক্তেণ ব1 ষশ্য তিষ্ঠতি ॥. 
বিদাহি ভুক্তমন্থদ্বা তশ্তাপ্যন্নং বিদহাতে | 

শুঙ্কং বিকদ্ধং বিষ্তি বহ্ছিব্যাপদমাঁবছেহ ॥ 
আমৎ বিদপ্ধং বিষ্টন্ধৎ কফপিতানিলৈস্ত্িভিঃ | 

অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ ॥ 
অত্যন্থুপানাদ্তিষমাশনাদ্ব! সন্ধীরণীৎস্বপ্নবিপর্ধ্যয়াচ্চ | 

কালেইপি সাত্ম্যৎ লঘু চাঁপি তুক্তমন্নৎ ন পাঁকং ভজতে নরন্য ॥ 

'ঈর্বযাভয়ক্রোধপরিক্ষতেন লুব্ধেন কগ্দৈন্তনিপীড়িতেন | 
প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যকৃ পরিণীমমেতি ॥ 
মাধুর্য্যমন্্রৎ গীতমামসংজ্ঞং বিদগ্ধসংজ্ঞং গীতমক্রভাবং | 
কিঞ্চিদ্বিপক্ৎ ভূশতোদশুলং বিষন্বমাবদ্ধবিকদ্ধবীতং ॥ 
উদ্গারশুদ্ধাবপি ভক্তকাজ্ষ! ন জীয়তে হৃস্টকত। চ যন্য 
রসাবশেষেণ তু সপ্রসেকৎ চতুর্থমেতৎপ্রবদস্ত্যজীর্ণং ॥ 

মুচ্ছ্পপ্রলাপো! বমধুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ| 
উপদ্রবা ভবস্ত্যেতে মরণৎ চাঁপ্যজীর্ণতঃ ॥ ূ 

তত্রীমে লঙ্ঘনং কার্য্যৎ বিদপ্ধে বমনং হছিতং | 

বিষব্ধে ম্বেদনং পথ্যৎ রসশেষে শয়ীত চ॥ 

বাময়েদীশু তং তম্মাহফেন লবণাস্বুনা | 

কাধ্যং চানশনং তাবগ্াবন্ন প্রকৃতিৎ ভজেৎ। 
লঘুকায়মতশ্চৈনং লঙ্ঘনৈঃ সমুপীচরেছ্জ ॥ 
যাবন্নপ্রককতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা ॥ 
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হিতাহিতোপসংযুক্তমন্্ৎ সমশনং স্মৃতং | 

বহু স্তোকমকালে বা বিজ্ঞেয়ং বিষমাশনং ॥ 

সাজীর্ে ভুজ্যতে যু তদধ্যশনযুচ্যতে। 
ত্রয়মেতন্লিহস্ত্যাশু বঙহ্ুন্ ব্যাধীন্ করোতি ব1 1 

অন্নংবিদগ্ধং হি নরস্য শীত্রৎ শীতান্থুন! বৈ পরিপাঁকমেতি | 
তদ্ধ্যস্থয শৈত্যেন নিহস্তিপিত্মাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্য বম্তাৎ ॥ 

বিদহাতে যন্য তু তুক্তমাত্রে দহোত হৃৎকণ্ঠগলঞ্চ যস্য | 
ডরাক্ষাভয়াং মাক্ষিকসম্পরযুক্তাং লীঢ়াভয়াং বা স সুখ লভেত ॥ 

ভবেদজীর্ণৎ প্রতি যশ্য শঙ্কণ ত্সিপ্বস্য জন্তোবর্বলিনোহন্নকালে । 
প্রাতঃ স শুষ্ঠীমভয়ামশঙ্কো ভূভ্ীত সম্প্রাশ্ট হিতং হিতার্থী ॥ 
স্বস্পং যদ] দোঁষবিবন্ধমীমৎ লীনং ন তেজঃ পথমারণোতি | 

ভবত্যজীর্ণেইপি তদীবুভুক্ষা! স! মন্দরুদ্ধিং বিববন্লিহত্তি ॥ 
অত উর্ৎ প্রবক্ষ্যামি গুণানাং কর্মবিস্তরৎ | 

কর্মভিস্তনুমীয়ন্তে নানাদ্রব্যাশয়াগুণাঃ ॥ 
হলাঁদনঃ স্তম্তনঃ শীতো মুচ্ছ্ণতৃটস্বেদদাহজিৎ। 
উল্ল্তদ্বিপরীতঃ স্যাঁৎপীচনশ্চ বিশেষতঃ 1 

স্রেহমার্দবকুৎন্সিদ্ধ বলবর্ণকরস্তথ। | 

রক্ষস্ুদ্বিপরীতঃ শ্যাছিশেষাঁৎ স্তম্তনঃ খরঃ ॥ 

পিস্ছিলে। জীবনো বল্যঃ সন্ধান: শ্লেক্মলোগুকঃ। 

বিশদে!'বিপরীতোহম্মাৎ ক্লেদাদূষণরোপণঃ । 
দাঁহপাঁককরস্তীক্ষঃ আাবণে। মৃদ্রন্যাথ| | 

সাদোপলেপবলকুপ্থকন্তপ্পণরংহণঃ ॥ 

লঘুস্তদ্বিপরীতঃ স্যালেখনে৷ রোপণস্তথ! | 
দশাছ্যাঃ কর্মতঃ প্রোক্তান্তেবাৎ কর্মবিশেষণৈ? ॥ 
দশৈবান্যান্ প্রবক্ষ্যামি রবাদীৎস্তান্মিবৌধ মে 

দ্রব প্রক্লেদনঃ সান্দ্রঃ স্থুলঃ স্যাদ্বন্ধকারকঃ | 



সুঞ্তঃ | [ অধ্যায় ৪৬ | 

শলক্ষঃ পিচ্ছিলবজ্জ্ঞেয়ঃ কর্কশো বিশদো। যথা ॥ 
স্ুখীনুবন্ধী স্ন্ষমশ্চ স্শীন্ধো। রৌচনো মৃছুঃ | 

হুর্ন্ধো। বিপরীতোহম্মাদ্ধ,ল্লাসাকচিকারকঃ ॥ 
সরোহনুলোমনঃ প্রোক্তে। মদে যাত্রাকরঃ স্বতঃ | 

ব্যবায়ী চাখিলং দেহং ব্যাঁপ্য পাকায় কপ্পতে ॥ 

বিকাসী বিকসন্নেবৎ ধাতুবন্ধান্ বিমোক্ষয়েৎ | 

আশুকারী তথাশুত্বাদ্ধাবত্যস্তসি তৈলব€ ॥ 

সক্ষম সৌন্ষন্যাৎস্থক্গ্মেফু আতঃন্মন্থুসরঃ স্থৃতঃ | 
গুণ বিংশভিরিত্যেবং যখাঁবৎপরিকীত্িতাঃ | 

সংপ্রবক্ষ্যাম্যতশ্চোর্ধমাহারগীতিনিশ্চয়ৎ ॥ 

পঞ্চভৃতাত্বকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ| 
বিপকাঃ পঞ্চব! সম্যগ্গুণীন্ স্বাঁনভিবর্ধয়েহ ॥ 

অবিদগ্ধঃ কফং পিত্তৎ বিদগ্ধঃ পবনং পুঅঃ। 

সম্যথিপক্কো নিঃসার আহারঃং পরিরংহয়েৎ ॥ 

বিণ্মৃত্রমাহাীরমলং সারঃ প্রাণীরিতো রসঃ | 
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ধাতুন্ প্রতর্পয়েৎ ॥ 
কফঃপিভং মলঃ খেষু শ্বেদঃ স্যানখরোম চ| 

নেত্রবিটত্বক্ষুচ স্সেহ। ধাডুনাৎ ক্রমশো! মলা ॥ 
দিবাবিবুদ্ধে হুদয়ে জীগ্রতঃ পুগুরীকবৎ ॥ 

অন্রমক্রিক্নধাতুতবাদজীর্পে পিহিতৎ নিশি ॥ ' 

হৃদি সম্ীলিতে রাত্রে প্রস্ুগ্ুন্ত বিশেষতঃ | 
ক্রিন্নবিঅস্তধাতুত্বাদজীর্ণে ন হিতৎ দিব ॥ 

ইমং বিধিং যোইনুমতং মহামুনেন্ছ পর্ধিমুখ্যশ্য পঠেদ্ধি যত্বত 
স ভূমিপীলায় বিধাতুমৌষধং মহাত্্না্চাহৃতি স্থরিসত্তমঃ ॥ 

ইতি স্ীস্ুশ্রতাচার্ধ্যবিরচিতে আহ্র্কেদশাস্তরে 
স্সুশ্রুচতে হুত্রস্থা নৎ সমাণ্ডহ | 



সু্রন্তঃ। 
ভ্ 

নিদানস্থানং। 

প্রথমাধ্যায়ঃ | 

অথাতে। বাতব্তাধিনিদানং, ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ 

পন্বস্তরিৎ ধর্ভূতাৎ বরিষ্ঠমমূতোভ্ভবম্ । 

চরণাবুপসংগ্হ্য সুশ্র্তঃ পরিপৃচ্ছতি ॥ 

'ায়োঃ প্রক্কতিভূতশ্য ব্যাপন্নস্থ চ কোপনৈঃ | 

স্থান কন্মচ রোগীৎশ্চ বদ মে বদতাং বর ॥ 

ত্য তদ্বচনং শুত্ব! প্রাব্রবীভ্ভিবজাৎ বর | 

স্য়স্তুরেষ ভগবান্বাযুরিত্যভিশব্দিতঃ ॥ 

স্বাভন্ত্রযানিত্যভাঁবাচ্চ সর্ববগত্বাতখৈব চ। 
সর্ধবেবামেব সর্বাত্বা সর্বালোৌকনমস্কষতঃ ॥ 

স্থত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেষ কারণং | 

অব্যক্তে! ব্যক্তকর্মীচ রূক্ষঃ. শীতে লঘুঃ খরঃ ॥ 

তির্যযগ্ণো! দ্বিগুণশ্চৈব রজোবছুল এৰ চ। 
অচিস্ত্যবীর্ষ্যো। দোবাণাং নেতা রোখীসমুহরাট্॥ 

১৮ 



স্ুত্ুচত2। | অধ্যায় ১। 

আশুকারী মুনুশ্চারী পক্কাধানগুদালয়ঃ | 
দেছে বিচরতন্তন্ লক্ষণানি নিবোধ "মে ॥ 

দোবধাত্বপ্নিসমভাহ সম্প্রীপ্তিং বিষয়েষু চ) 

ক্রিয়াণীমানুলোম্যঞ্চ করোত্যকুপিতো২নিলঃ ॥ 
যথামিঃ পঞ্চধা ভিমে। নামস্থানাত্বকর্মভিঃ | 

ভিন্নোহনিলস্তথা হোকো নামস্থানক্রিয়াময়ৈই 7 
প্রাণোদানে সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এব চ। 
স্থানস্থা মাকতাঃ পঞ্চ যাঁপয়স্তি শরীরিণং ॥ 
বায়ূর্যে বক্তুসঞ্চারী দস প্রাণো নাম দেহর্কৃ। 
সোইন্নং প্রবেশয়ভ্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ॥ 

প্রা়শঃ কুকতে হুঞ্টে। হিক্কাশ্বীসাদিকান্ গদান্ | 

উদানো নাম যক্তুদ্ধমুপেতি পবনোত্তম2 ॥ 
তেন ভাষিতশীতাদিবিশেযোইভিপ্রবর্ততে | 

উদ্ধজক্রথতান্ রোগীন্ করোতি চ বিশেষতঃ ॥ 
আমপরাণীশয়চরঃ সমানে বহিসজ্গ ত3। 

দোইন্নং পচতি তজ্জাৎশ্চ বিশেষান্বিবিনক্তি হি ॥ 

গুল্মাগ্সিসঙ্গাতীসারপ্রভৃতীন্ কুকতে গদান্। 
রুৎস্নদেহছচরো ব্যানে। রসসংবহনোগ্ভভঃ ॥ 

স্মেদাস্থকৃআজবণো বাপি পঞ্চধা চেউটয়ভ্যপি | 
কুদ্ধ*্ঠ কুকতে রোগীানৃপ্রায়শঃ সর্বদেহণান্॥ 

পকাধানালয়ে। পানঃ কালে কর্তি চাপ্যয়ম্। 

সমীরণও সনন্মতশুক্রগর্তীর্তবান্যধঃ ॥ 
কুদ্ধশ্চ কুকতে রোগান্ ঘোরান্ বল্তিগুদাত্রয়ান্ | 

শুক্রদোষপ্রমেস্থাপ্ত ব্যানাপানপ্রকোপজাঃ ॥ 

বুগপৎকুপিতাশ্চাপি দেহ ভিন্দ্যরসংশ্যম্ | 

অত উদ্ধং প্রবক্ষ্যামি নানাস্থানাস্তরাশ্রিতঃ ॥ 



অধ্যায় ৯ | | নিদানক্ছানং | 

বহুশঃ কুপিজে। বায়ুর্বিকারান্ কুকতে ছি যান্ | 
বাযুরামাশয়ে জুদ্ধশ্ছগ্ভদীন্ কুকতে গদান্ ॥ 
মোহুৎ মুচ্ছ্ং পিপাসাঞ্চ হুদ্গ্রহং পার্খবেদনা্ | 
পক্কাশয়স্থোইস্ত্রকুজৎ শুলং নাভো করোতি চ॥ 
রুদ্ছুমূত্রপুরীবত্বমণানাহং ভ্রিকবেদনাম্। 
ভোত্রাদিঘিক্দ্রিযবধং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধঃ সমীরণঃ ॥ 
বৈবণ্যৎ স্কুরণৎ রৌক্ষ্যৎ স্ুপ্ডিং চুমুচুমায়নৎ | 
ত্কৃস্থোনিস্তোদনং কুর্য্যাতবগ্ভেদং পরিপোটনৎ ॥ 
ব্রণীংস্চ রক্তণৌ! শ্রস্থীন্সশূলান্বাংসসংশ্রিতঃ। 
তথা মেদঃশ্রিতঃ কৃুর্য্যাদ্গ্রস্থীম্বন্দকজোহব্রণান্ ॥ 

কুর্য্যাৎ সিরাখীতঃ শুলং সিরাকুঞ্চনপুরণম্ | 

স্নীযুপ্রাপ্তঃ স্তম্তকম্পো শুলমাক্ষেপণং তথা ॥ 

হস্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শুলশোঁফো। করোতি চ। 
অস্থিশৌষঞ্চ ভেদঞ্চ কুর্ধ্যাচ্ছুলঞ্চ তস্থিতঃ ॥ 

তথ! মজ্জগাতে ককৃচ ন কদাচিৎপ্রশাম্যতি | 

অপ্ররত্তিঃ প্রবৃতিরর্ব বিরুতিঃ শুক্রগেইনিলে ॥ 

হস্তপাদশিরোধাতৃৎস্তথা সঞ্চরতি ক্রমাৎ | 
ব্যাপ্সুস্নাদ্বাীখিলং দেহৎ বায়ুঃ সর্বগতে। হণীম্ ॥ 
স্ুস্তনাক্ষেপণস্বীপশোফশুলানি অর্ধগঃ। 
স্থানেষৃক্তেযু মিশ্রশ্চ সংমিশ্রাঃ কুকতে কজঃ ॥ 
ফুর্য্যাদবয়বপ্রাপ্ডে। মাকতন্ত্বভি তান্ গাদান্। 

দাহসস্তাপমুস্ছণঃ ল্যর্বায়ে। পিত্তসমন্তিতে ॥ 
শৈত্যশোফগুকত্বানি তম্মিন্নেব কফারতে। 

স্চীভিরিব নিন্তোদঃ স্পর্শদ্েষঃ প্রস্থুপ্ততা ॥ 
শেষাঃ পিত্তবিকারাঃ স্যর্মীকতে শোণিতান্বিতে | 

প্রাণে পিতারতে ছর্দির্দিহশ্যেবোপজায়তে ॥ 



২০৮ বুজ্াতঃ | | অধ্যায় ১ | 

দৌর্বল্যং সদনং তন্দ্রী বৈবর্ণ্যঞ্চ কফারাতে | 
উদ্ানে পিতনংযুক্তে মৃচ্ছণদীহত্রমক্রমীঃ ॥ 
অন্বেদছর্ষে মন্দান্সিঃ শীতস্তন্তেঠ কফারতে। 
সমানে পিতসংযুক্তে ম্বেদদাহৌফ্যাযুচ্ছ নম্ ॥ 

কফাধিকঞ্চ বিশ্মত্রং রোমহুর্ষঃ কফারতে | 

অপানে পিতসংযুক্কে দাহোফ্য্যে স্াদস্গদরম্ । 

অধঃকায়ে গুকত্বঞ্চ তস্মিশ্নেব কফারতে | 

ব্যানে পিত্ারতে দাছে! গীত্রবিক্ষেপণৎ ব্লমঃ ॥ 
গুরণি সর্ধগীত্রাণি স্তম্তনং চাক্ছিপর্বণাম্। 

লিক্গৎ কফারতে ব্যানে চেফীস্তস্তস্তখৈব চ॥ 
প্রায়শই স্ুকুমারাণাৎ মিথ্যাহীরবিহারিণাম্ | 

শোকাচচ প্রমদামগ্তাব্যায়ামৈশ্চাতিলীড়নাৎ ॥ 
ধতুসাত্যবিপর্য্যাসাৎ স্বে্থাদীনাঞ্চ বিভ্রমাঁ€ | 

অব্যবায়ে তথা স্কুলে বাতরক্তং প্রকুপ্যতি ॥ 
নি উর বাযুঃ কোপং যাতঃ কারণৈঃ সেবিতৈঃ শ্বৈঃ 

তীক্কোফীসক্ষারশাকাদিভোজ্যেঃ সম্ভাপাষ্ঘৈভূসা সেবিতৈশ্চ ॥ 
ক্ষিপ্রং রক্তৎ হুষ্টিমায়াঁতি তচ্চ বায়োর্মাপ্গৎ সংকণন্ধ্যাশু যাতঃ| 
টিপি মার্গরোধাৎ স বাযুরত্যুদ্রিক্তং দূষয়েটরক্তমাশু ॥ 
তৎসম্পৃত্তৎ বায়ুন! দূবিতেন তৎপ্রাবল্যাছুচ্যতে বাতরক্তং | 

তদ্বৎ পিত্তং দৃিতেনাস্থজাক্তং শ্লেম্ম' হুফৌ দৃূধিতেনাস্জান্তঃ ॥ 

স্পর্শেদ্বিয়ৌ তোদভেদপ্রশোষস্াপোপেতৌ বাতরক্তেন পাদে | 
পিতাস্গ্ভ্য। মুগ্রাদাহে1 ভবেভামত্যর্থোফে রক্তাশোফৌ মৃদু চ॥ 
কুমস্তো শ্বেশীতৌ সশোফো পীনম্তবে! শ্লেম্মহুষটে তু রক্তে | 
সর্বৈহ্ষে শোণিতে চাপি দোধাঃ স্যৎ স্বং রূপং পাঁদয়োর্দশশিয়ন্তি ॥ 

প্রাঞ্জপে শিথিলে? স্বিন্নৌ শীতলে? সবিপর্য্যয়ে । 
বৈবণ্যতোদস্ুপ্তত্বগুকত্বোষসমন্থিতৌ ॥ 
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পাদয়োমুলিমাস্থায় কদাচিদ্ধশুয়োরপি | 

আশখোর্ব্িবশিৰ ক্রুদ্ধং তদ্গেহুমনুসর্পতি ॥ 
আজানুল্ফটিতৎ যচ্চ প্রভিন্নৎ প্রক্রতঞ্চ যৎ। 
উপাদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ ॥ 
শোঁণিতং তদসাধ্যৎ স্যাষ্ঠাপ্যৎ সংবৎসরোগ্থিতম্ | 

যদীতু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোইভ্যেতি মাকতঃ ॥ 
তদাক্ষিপত্যাশু মুহুমুহুর্দেহৎ মুস্ছশ্চরঃ | 
মুকুযুহুত্তদাঁক্ষেপাদাক্ষেপক ইতি স্ৃতঃ ॥ 
মসোই২পতানকসংজ্ঞে! যঃ পাতয়ত্যস্তরাস্তর। । 

কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্টাতি ॥ 

সদগুবৎ স্তন্তয়তি কৃদ্ছ্রে! দণ্ডাপতানকঃ | 

হনুগ্রহস্তদীত্যর্থং সোহম্নৎ কচ্ড্রান্নিষেবতে ॥ 
ধনুস্তল্যং নমেগ্তন্ত স ধনুংস্তস্তনংজ্ঞকঃ | 

অঙ্ুলীগুল্ফজটরহৃদ্ক্ষোৌগিলসংত্িতঃ ॥ 

্নায়ুপ্রভানযনিলে! যদ ক্ষিপতি বেশবান্ | 

বিফন্ধাক্ষঃ স্তব্হনূর্ভগ্রপার্বঃ কফং বমন্ ॥ 
অভ্যন্তরৎ ধনুরিব যদ নমতি মানবঃ | 
তদা! সোইভ্যন্তরায়ামৎ কুকতে মাকতে। বলী ॥ 

বাহন্নাস্ুপ্রতানস্তে! বাস্থায়ামং করোতি চ। 

তমসাধ্যং বুখাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যুকভঞ্জীনম্ ॥ 
কফপিত্বান্বিতো বাসুর্ধীসুরেবচ কেবলঃ | 

কুর্্যাদাক্ষেপকৎ ত্বন্ৎ চতুর্থমভিঘাতজম্ ॥ 

পার্ভপাঁতনিমিভ্তশ্চ শোঁণিতাতিভ্রবাচ্চ বঃ। 

অভিধাতনিমিত্ৃশ্চ ন সিধ্যত্যপতাঁনকঃ ॥ 

অধোগযাঁঃন্নতি্ধ্য?গ1 ধমনীরর্ধদেহখী1ঃ | 
যদ প্রকুপিতো হত্যর্থৎ মাতরিশ্ব। প্রপদ্ভতে ॥ 
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তদান্ততরপক্ষম্য সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্। 

হস্তি পক্ষ তমাহুঙ্থি পক্ষাঘাতং ভিষরাঃ ॥ 
যস্য কৎস্রং শরীরার্ধামকর্মণ্যমচেতনহ | 

ততঃ পতত্যস্থন বাপি জহাত্যনিলগীড়িতঃ [ 

শুদ্ধবাতহতং পক্ষৎ কুল্ড্রনাধ্যতমৎ বিছুঃ। 

সাধ্যমন্তেন নংস্থউমসাধ্যৎ ক্ষয়হেতুকৎ ॥ 

বায়ুরর্ধং ব্রজেৎ স্থানাৎ কুপিতো হৃদয় শিরঃ| 
শঙ্ৌচ লীড়য়ত্যঙ্গান্তাক্ষিপেনময়েচ্চ সঃ ॥ 
নিশীলিতাক্ষো। নিশ্চেউঃ শুব্কাক্ষো। বাপি কুজতি | 

নিকস্ছাসোহ্থ বা কৃদ্রাছুচ্ছ স্তানষউচেতনঃ ৪ 
স্বন্থ2 স্যাদ্ধ,দয়ে মুক্তে মারতে চ প্রমুস্থতি | 

কফান্বিতেন বাতেন জ্ঞেয় এষো২পতন্ত্রকঃ ॥ 

, দিবাম্বপ্রাসমস্থানবিরতোর্ধনিরীক্ষণৈঃ | 

মন্যান্তম্তং প্রকুকতে স এব শ্লেজ্মণারতঃ || 

ীর্ভিণীস্থতিকাবালরদ্ধন্ষী ণেঘস্যকৃক্ষয়ে | 

উচ্চর্ব্যাহরতোহত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ ॥ 

হুসতে। জুম্ততো ভারাদ্বিষমাচ্ছয়নাদপি | 

শিরোনাসৌন্ঠচিবুকললাটেক্ষণসন্ধিগঃ 
অর্দয়িত্বাইনিলো! বক্তমার্দীতং জনয়ত্যতঃ | 
বক্রীভবতি বক্তার্ধৎ শ্রীবা চাপ্যপবর্ততে ॥ , 

শিরশ্চলতি বাকৃসঙ্গে। নেত্রাদীনাঞ্চ বৈক্কৃতম্ | 
গ্রীবাচিবুকদন্তানাৎ তন্মিন্ পার্থে তু বেদন। ॥ 
যস্যাগ্রজে রোমছর্ষো বেপধুর্নেত্রমাবিলৎ | 
বায়ুরদ্ধৎ ত্চি স্বাপন্তোদে। মন্যাহনুশ্রহছঃ ॥ 

তমর্দিতমিতি প্রাকুর্্যাধিৎ ব্যাধিবিশারদ্ীঃ। 

শ্কীণশ্যানিমিষাক্ষস্ প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ ॥ 
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ন সিধ্যত্যর্দিতৎ বাঁঢ়ং ত্রিবর্ষৎ বেপনম্ত চ | 

পাঞ্জাপ্রত্যঙ্কুলীনান্ড কণুর! যানিঙ্গার্দিত। ॥ 
সক্খোঃ ক্ষেপৎ নিগৃহ্রীয়াদ্ গৃশ্সীতি ছি সা! স্মৃত! | 

তলং প্রত্যঙ্থুলীনান্ড কগুর! বাুপৃষ্ঠতঃ ॥ 

বাহ্বোঃকর্ক্ষয়করী বিশ্বীচীতি ছি স' স্মত! | 

বাতশোণিতজঃ শোফে৷ জানুমধ্যে মহাকজঃ ॥ 

শিরঃ ক্রোফ্টুকপুর্ববন্ত স্থুলং ক্রোফ্টুকমূর্দবৎ | 
বাসুঃ কট্যাৎ স্থিতঃ সকৃখ্ঃ কগুরামাক্ষিপেছাদ! | 
খর্রীস্তদা ভবেজ্জন্তঃ পঙ্গুঃ সক্খধোদ রোর্ববাৎ। 
প্রক্রামন্ বেপতে যল্তু খঞ্জনিব চ গীচ্ছতি ॥ 

কলায়খ্ঁং তং বিষ্যাম্মুক্তসন্ধিগ্রাবন্ধনম্ । 

স্তান্তে তু বিষমে গাদে কজঃ কুর্য্যাৎ সমীরণঃ ॥ 

বাতকণ্টক ইত্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ খুড়কাশ্রিতঃ | 
পাদয়োঃ কুকতে দাহং পিত্তাস্কূসহিতোইনিলঃ ॥ 
বিশেষতশ্চৎক্রমতঃ পাদদাহৎ তমাদিশে | 

হৃব্যতশ্চরণেণ যন্য ভবতম্চ প্রস্থপ্তবৎ [ 
পাদছর্ষং স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপজঃ | 

অংসদেশস্থিতে। বাঝুঃ শোৌবয়িত্বাংসবন্ধনম্ ॥ 

শিরান্ত্াকুঞ্ধ্য তত্রস্ছে। জনয়ত্যববাহুকম্ । 

যদ! শব্দবছং আতে। বাঝুরাৰত্য তিষ্ঠতি ॥ 

শুদ্ধঃ শ্লেম্মান্বিতো। বাপি বাধির্ধযৎ তেন জায়তে | 

হনুশগ্বশিরোস্রীবৎ যন্ত ভিন্দন্িবাঁনিলঃ ॥ 
কর্ণয়োঃ কুকতে শুলৎ কর্ণশুলং তদ্চ্যতে | 

আরত্য বাসুঃ সকফে। ধমনী: শব্দবাহিনী2 ॥ 
নরান্ করোন্ত্যক্রিয়কান্মুকমিন্থিণগন্টাদীন্। 

অধে। যা! বেদন। যাতি বরো মৃত্রাশক্বোদ্ধিতা | 
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ভিন্দন্তীব গুদোপস্থৎ স। তৃণীত্যুপদিশ্ঠতে | 
গুদোপন্থোম্িতা সৈব প্রতিলোমবিসপ্পি ণী। 
বেখৈঃ পক্ষাশয়ৎ যাতি প্রতিতুণী তু সা স্ৃতা ॥ 
সাটোপমত্যুগ্রকজমাখীতমুদরং ভৃশম্ 
আখ্মীনমিতি জানীয়াদেঘারৎ বাতনিরোধজম্ ॥ 

বিমুক্তপার্খহৃদয়ং তদেবামাঁশয়োন্থিতম্।. 
প্রত্যাধানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্ ॥ 

অষ্ঠীলাবদঘনৎ গ্রস্থিমূর্ধমায়তমুন্নতম্ | 
বাতাষ্টীলাৎ বিজা নীয়াদ্বহির্মার্গাবরোধিনীৎ ॥ 
এতামেব কজাযুক্তীং বাতবিশ,ত্ররোধিনীৎ । 

প্রত্যন্ীলামিতি বদেজ্জঠরে ভিধ্যগুণ্থিতাম্ ॥ 

ঘিতীয়োহধ্যায়ঃ | 

অথাতোতর্সাং নিদানং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

বড়রশাংমি ভবন্তি বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতৈঃ সহুজানি- 
চেতি। তত্রানাস্ববতাৎ যখোক্তিঃ প্রকোপিণৈর্কিকদ্ধাধাশনক্ত্রীপ্রস- 

ভ্োৎকুটকাসনপৃষ্ঠযানবেশবিধারণাদিভিরির্বশেষৈঃ প্রকুপিতা দোষা 
একশে। দ্বিশঃ সমস্ত; শোণিত-সহিত! বা যখোক্তৎ প্রস্যতা 2 প্রধান- , 

ধমনীরনুপ্রপন্ভাধোখত্বা গুদমাগম্য প্রদৃষা বলীর্শীংস-প্ররোহান্ 

জনয়ত্তি বিশেষতো! মন্দাগ্নেস্তথা ভৃণকা্ঠোপললোক্ট্বন্ত্রাদিভিঃ 
শীতোদকসংস্পর্শনাদ্ব। কন্দাঃ পরিরদ্ধিমাসাঁদয়স্তি তান্তর্শাংসীত্যা- 
চক্ষতে | তত্র স্থুলান্ত্রপ্রতিবন্ধমর্ধপঞ্চাস্কুলঙ 'গুদমান্ুস্তশ্মিন বলয়- 

স্তিআোব্ধ্যর্ধাক্থুলান্তরভূতাঃ-প্রবাহণী বিসর্জনী সম্বরণী চেতি চতু- 
রঙ্ষুলায়তাঃ সর্ধান্তির্যগেকাঙ্থুলোক্ডিতা | * 

শগ্থা বর্তনিভাশ্চাপি উপর্ধ্যপরি সংস্থিতাঃ | 
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গজতালুনিভাশ্চাপি বর্ণতঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ। 
রোমান্তেভ্যো*্যবাধ্যর্দো গুদৌষ্ঠঃ পরিকীর্তিতঃ | 

প্রথম তু গুদৌষ্ঠাদস্কুলমাত্রে | তেষালন্ড ভবিষ্যতাৎ পূর্বব- 
রূপাণ্যন্নে নশ্রদ্ধ। ক্রচ্ছাৎপক্তিরসাক! সকৃখিসদনমাটোপঃ কার্শ্য- 

মুদ্গারবাহুল্যমক্ষোশ্চ শ্বয়থুরস্রকুজনং গুদপরিকর্তনমাশঙ্কা পাণড- 

রোগশ্রহণীদৌষশোষাণাৎ কাসশ্বীসেধ ভ্রমস্তন্দ্রানিঙেক্দিয়দৌর্বল্যঞ্চ 
জীতেঘেতানি রূপাণি প্রব্যক্ততরাঁণি ভবস্তি | 

তত্র মাকতাৎ পরিশুক্ষাঁকণবর্ণানি বিষমমধ্যানি কদশ্বপুষ্পতুণ্ডি- 
কেরীনাডীমুখন্থটীমুখীরুতীনি চ ভবস্তি | তৈকপহুতঃ সশুলং সংহ- 
তমুপবেশ্টাতে কটীপৃষ্ঠপার্থমেউগুদনাভিগ্রদেশেষু চান্যবেদনী গুল্া- 
সীলাপ্লীহোদরাঁণি চাশ্য তগ্নিমিত্তান্তেব ভবস্তি কষত্বঙ্নখনয়নরদন- 
ব্দনমৃত্রপুরীষশ্চ পুকষে! ভবতি | 

পিত্তাীলাগ্রাণি তনুনি বিসপ্পীণি পীতাবভাসানি মরুৎ- 
প্রকাশীনি শুকজিহ্বাসংস্থীনানি যবমধ্যানি জলৌকোবক্ত সদৃশ্শীনি 
প্রক্রিম্নানি চ ভবস্তি | তৈকপহতঃ সদীছং সকধিরমতিসার্্যতে 

ভ্বরদাহপিপাসামুচ্ছ্ণশ্োপত্রবা ভবস্তি পীতত্বুখনয়নদশনবদনমৃত্র- 
পুরীষশ্চ পুরুষে! ভবতি | 

শ্লেম্মজামি শ্বেতানি মহামুলানি স্থিরাণি বত্তানি স্সিষ্ধানি পানি 
করীরপনসাস্থিগোস্তনাকারাণি ন ভিগ্তান্তে ন অ্রবস্তি কণ্ডবহুলানি চ 

ভবন্তি তৈকপ্ছতঃ সঙ্লেত্মাণমনস্পং মাংসধাবনপ্রকাশমতিসার্ধ্যতে 
শোফশীততভ্বরারোচকাবিপাকশিরগ্ৌরবাণি চাশ্যা ভন্গিমিত্তান্তেব, 
ভবস্তি | শুব্ুত্বপ্রখনয়নদশনবদনমূত্রপুতরীষশ্চ পুরো ভবতি | 

রক্তজানি স্ত্রোধপ্ররোহুবিদ্রমকাকণস্তিকাফলসদৃশানি পিত- 
লক্ষণানি চ যদাবশী়পুরীষপ্রলীড়িতীনি ভবস্তি তদাত্যর্থৎ ছুমনপ্প- 

মন্ক্সহস1 বিস্জন্তি তশ্যৈবাতিপ্ররাতৌ শোণিতাতিযোগ্ৌোপদ্রবা 
ভবস্তি | সঙ্গিপাতজানি সর্বদৌবলক্ষণযুক্তানি। 
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সহজানি ছৃউশোণিতশুক্রনিমিতীনি তেষাং দৌষত এব প্রসা- 
ধনৎ কর্তৃব্যৎ | বিশেষতশ্চাত্র হু্দর্শনানি পকষাঁণি পাণ্ডুনি দাকণা- 
্বান্তূথানি তৈকপদ্রতঃ কশোইপ্পভুক্ সিরাসন্ততগাত্রোইপ্পগরজ:- 
স্কীপরেতাঃ ক্ষামস্থরঃ ক্রোধনোহন্পান্সিত্রণণশিরোইক্ষিশ্রবণরোখা- 

বান্ সততমন্ত্রকুজীটোপহৃদয়োপলেপারোচকপ্রভৃতিভিঃ পীড্যতে | 
ভবতি চাত্র। 

বাহমধ্যবলিস্থানাৎ প্রতিকুর্ধ্যান্ডিষপ্বরঃ | 

অন্তর্বলিসমু'খানাৎ প্রত্যাখ্যায়াচরেহ ক্রিয়াম্ ॥ 

প্রকুপিতান্ত দৌষ! মেঢ় মভিপ্রপন্না মাংসশোঁপিতে প্রদৃষ্য কণ্ডৎ 

জনয়ন্তি ততঃ কণুয়নাৎ ক্ষত সমুপজারতে তশ্মিংশ্চ ক্ষতে ছুষট- 
মাংসজাঃ প্ররোহ্থাঃ পিচ্ছিলক ধিরভ্রাবিণে! জায়ন্তে কুর্চকিনোইভ্য- 
স্তরমুপরিষ্টাদ্বা তে তু শেফো! বিনাশয়ন্ত্যপন্স্তি চ পুংস্ত্ম যোনিমভি- 
প্রপন্নাঃ স্কুমারাঁন্ হর্ধন্ধানন পিচ্ছিলকধিরআ্রাবিণশ্ছত্রাকারান্ 
করীনান্ জনয়ন্তি ত এবোর্ধমাগীভাঃ শ্রোত্রাক্ষিত্রীণবদনেত্ব্শংস্থ্যপ- 
নির্ধর্তয়ন্তি তত্র কর্ণজেষু বাবির্ধ্যৎ শবলৎ পূতিকর্ণতা চ 1. নেত্রজেু 
বস্্ধবরোধে। বেদনাআবো দর্শননীশশ্চ | অ্রাণজেফু প্রতিশ্টায়ে।- 
ইত্তিমাত্রং ক্ষবরধুঃ কৃচ্ছোচ্ছীসতা পুতিন সানুনাসিকবাক্যত্বং 

শিরোহুহখণ্চ। বক্তজেযু ক্টো্ঠতালুনীমন্যতমস্মিংন্তৈর্শদৃখীদবা- 

কাত! রসাজ্ঞানৎ মুখরোগীশ্চ ভবন্তি| ব্যানন্ত প্রকুপিতঃ শ্লেম্মাণৎ 

পরিগৃহা বহিঃস্থিরাণি কীলবদর্শাংসি নির্বর্তয়স্তি তানি চর্মকীলান্য- 
শাৎসীত্যাচক্ষতে | 

ভবস্তি চাত্র | 

তেৰু কীলেষু নিস্তোদো মাকতেনোপজায়তে | 
শ্লেম্মণ। তু সবর্ণত্বং গ্রন্থিতৃঞ্চ বিনার্দিশে ॥ 

পিত্তশৌণিতজৎ বৌক্ষ্যৎ কুষ্ত্বৎ শুরুতাণ্তথা। 
সমুদীর্ণখরত্ব্চ চর্মকীলস্য লক্ষণং ॥ 
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অর্শসাং লক্ষণং ব্যাঁসাহুক্তৎ সামান্তস্ত যৎ। 
তৎসর্বৎ প্রান্বিনির্দিষীৎ সাধয়েন্তিবজীৎ বরঃ ॥ 
অর্শঃল্ু দৃশ্ঠতে রূপং যদ দোবদ্বয়স্য তু। 
সংস্ঞ্থৎ তং বিজানীয়াৎ সংসর্ধঃ সচ ষড় বিধঃ ॥ 

ভ্রিদোষাণ্যপ্পলিঙ্কানি যাপ্যানি তু বিনির্দিশেৎ। 
দন্দজীনি দ্বিতীয়ায়াং বলো যান্যাশ্রিতানি চ 1 
কচ্ছুসাধ্যানি তান্তাহুঃ পরিসংবৎস্রাঁণি চ| 

সম্নিপাতসমু'খানি সহজানি তু বর্জয়েৎ ॥ 
সর্ধাঃ স্থ্য ব্বলয়ে! যেষাং ছুন্নীমভিকপদ্রতাঃ| 

তৈস্ত প্রতিহতে। বায়ুরপানঃ সমিবর্ততে | 

ততে।.ব্যানেন সঙ্গম্য জ্যোতিমৃদ্নীতি দেহিলাং ॥ 

তৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 

অথাতো হশ্মরীণাৎ নিদানং ব্যাখ্যান্যাম2। 

চতত্োইম্মধ্যো ভবস্তি শ্লেম্াধিষ্ঠীনাস্তগ্ঞখা-_শ্লেম্ণ! বাতেন 

পিত্েন শুক্রেণ চেতি। তত্রীনংশোধনশীলম্যাপধ্যকারিণঃ প্রকুপিতঃ 

শ্লেঘ। দুত্রসম্পৃক্তোহনুপ্রবিশ্ঠ বন্তিমশ্মরীং জনয়তি। তাসাৎ পূর্ব্ব- 

বপাণি বন্গিপীড়ীরোচকৌ মূত্ররুচ্ছুৎ বন্ভিশিরোমুফশেফসাং বেদনা 

কচ্ছু। জ্বরাবসাদে! বস্তশন্ধিত্বং মূত্রস্তেতি | 

বথান্বৎ বেদনীবর্ণং হুৎ সান্দ্রমথাবিলম্ | 
পূর্বরূপেইশ্মনঃ কুষ্ড্ান্মত্রং স্থজতি মানব ॥ 

অথ জাতাস্ত নাঁভিবন্তিসেবনীমেহনেঘন্যতমস্মিন্মেহতোবেদনা 

বত্রধারাসঙ্গঃ সক বিরমুত্রত! মৃত্রবিকিরণঞ্চ গোমেদকপ্রকাশনাবিলং 

নসিকতং বিস্থজতি * ধাবনলঙ্ঘনপ্লীবনপৃষ্ঠঘানাধ্বখমনৈশ্চান্ত বেদন। 

ভবতি | 
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অত্র শ্লেম্বাশ্মরী শ্লেম্বলমন্মভ্যবস্থরতো হত্যর্থমুপলিপ্যাধঃপরি- 
রদ্ধিং প্রাপ্য  বস্তিমুখমধিষ্ঠায় আৌতে। নিকণদ্ধি | ত্য মৃত্রপ্রতি- 
ধাতাদ্দাল্যতে ভিগ্ভাতে নিন্তগ্ঠত ইব চ বন্তিগুকঃ শীতশ্চ ভবতি | 
অশ্মরীচাত্র শ্বেতা ্বিগ্ধ। মহুতী কুক্কুটাগুপ্রতীকাঁশা মধুকপুষ্পবর্ণ। বা 
ভবতি তাং শ্লৈত্ষিকীমিতি বিদ্যাৎ | 

পিতয়ুক্তু শ্লেম্মা সঙ্ঘাঁতমুপশম্য যখোক্তাৎ পরিবদ্ধিং প্রাপ্য 

বন্তিমুখমধিষ্ঠায় আতে! নিকণদ্ধি তন্য সুত্রপ্রতীঘাভাদ্ব্যতে 
চৃষ্যতে দহ্যাতে পচ্যত ইব বস্তিকষ্ণবাতশ্চ ভবতি | অশ্মরীচাত্র 

সরক্তা! পীতাবভাস! রুষ্ণ! ভল্লাতকাস্থিপ্রতিম! মধুবর্ণ! বা ভবতি তা 

পৈত্তিকীমিতি বিষ্ভাৎ | 

বাতযুক্ততু শ্লেক্মা সঙ্ঘাতমুপগম্য ঘখোক্তীং পরিরদ্ধিং প্রাপা 

বন্তিমুখমধিষ্ঠায় আোতো। নিকণদ্ধি তশ্য মৃত্রপ্রভীঘাঁতাতীব্রা বেদন| 

ভবতি তখাত্যর্থং পীড্যমানে। দস্তান্ খাদতি নাভিং গীল্ভয়তি মেঢং 

মৃদ্রতি পায়ুং স্পৃশতি বিশর্ধতে বিদহুতি বাতমৃত্রপুরীবাঁণি কচ্ছেণ 
বাস্য মেহতে। নিঃসরস্তি | অশ্মরী চাত্র শ্যামা পকষ! বিষম! খর' 

কদন্বপুষ্পবৎকণ্টকাচিতা ভবতি ভীৎ বাঁতিকীমিতি বিদ্াঁ। 
প্রায়েণেতান্তিজে। ইশ্র্যো! দিবান্বপ্রমমশনাধ্যশনশীতন্সিগ্কগুক- 

মধুরাহা রপ্রিয়ত্বাদ্বিশেষেণ বালানাং ভবস্তি তেষামেবাপ্পবস্তিকায়- 

ত্বাদন্থপচিতমাংসত্বাচ্চ বন্তে:স্ুখগ্রছণাহুরণা ভবস্তি।! মহতান্ড 

শুক্রাশ্মরী শুক্রনিমিভী ভবতি। মৈথুনাভিঘাঁতাদতিমৈথুনাদ্' 
শুক্রশ্চলিতমনির্থচ্ছদ্বিমার্থণমনাদনিলোইভিতঃ সংগৃহ্য মেঢরষণ- 
য়োরস্তরে সংহরতি সহহ্বত্য চোপশোষয়তি সা মৃত্রমার্থমীৰ্ণৌতি 

মুত্রকচ্ছুং বস্তিবেদনাং বৃষণয়োশ্চ শ্বযথুমাঁপাদয়তি পীড়িতমাত্রে ৮ 
তশ্মিন্নেৰ প্রদেশে প্রবিলয়ঙ্গাপগ্ভতে তাং শুক্রাশ্মরীমিতি বিদ্যা | 

ভবতি চাত্র। 

শর্করা সিকত| মেহে। ভম্মাধ্যো হশ্মরিবৈরুতম্ | 
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অশ্যর্য্যাঃ শর্কর! জ্ঞেয়। তুল্যব্যঞ্নবেদন ॥ 

প্বনেইনুগুণে সা তু নিরেত্যপ্পী বিশেষতঃ | 

স। ভিন্নমুত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে ॥ 
হ্ৃৎগীড়াসকৃখিসদনৎ কুক্ষিশৃলঃ সবেপথুঃ | 
তৃষ্কোর্ধগোহনিলঃ কা দৌর্ধল্যৎ পাওুগীত্রতা ॥ 
অরোচকাঁবিপাকো তু শর্করার্তে ভবন্তি চ| 
মুত্রমার্থপ্ররত| স। সত্তা! কুর্য্যাহরপদ্রবান্ ॥ 

দৌর্র্বল্যৎ সদনৎ কার্্যৎ কুক্ষিশুলমরোঁচকম্ | 
পাওুত্বমুফবাতঞ্চ ভৃষ্ণাং হুৎপীড়নং বমিৎ ॥ 
নাভিপৃষ্ঠকদীমুফগুদবজ্ষণশেফসাঁৎ | 
একদ্বারস্তনুত্বক্ো! মধ্যে ব্তিরধোমুখঃ ॥ 

অলাব্ব ইব বূপেণ সিরাম্রাস্র্পরিশ্রহঃ | 

বন্তিব্বস্তিশিরশ্চৈব পৌৰষৎ ব্লবণে গুদৎ ॥ 
একসম্বন্ধিনে! হ্েতে গুদাস্থিবিবরস্িতাঃ | 

মুত্রাশয়ো৷ মলাধারঃ প্রাণীরতনমুত্তমমূ ॥ 

পক্কাশয়গতান্তত্র নাঁড্যে মৃত্রবস্থাস্ত যাঃ। 

তপ্পরস্তি সদ! মুত্রৎ সরিতঃ সাগরৎ যথ। ॥ 

স্বন্ষমত্বামৌপলভ্যন্তে মুখান্তাসাং সহত্রশঃ | 

নাড়ীভিকপনীতশ্য মুত্রন্যামাশরাস্তরাৎ ॥ 

জাগ্রতঃ স্বপতশ্চৈব স নিঃস্যন্দেন পূর্য্যতে | 
আমুখাৎ সলিলে স্স্তঃ পার্থেভ্যঃ পূর্ধ্যতে নবঃ ॥ 
যটো! যথ। তথ! বিদ্ধি বস্তিমৃত্রেণ পুর্ধ্যতে | 
এবমেব প্রবেশেন বাতঃ পিত্ৃং কফোইপি ব1 ॥ 
ুত্রযুস্ত উপন্ষেহাৎ প্রবিশ্ঠ কুকতেৎস্মরীম্ । 
অপৃস্থ স্বচ্ছাম্বপি বথ৷ নিবিক্তান্্ নবে ঘটে ॥ 
কালাস্তরেণ পঙ্কঃ স্যাদশ্মরীসম্ভবস্তথা | 

৭০) 
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সংহস্তযাপে। যথ! দিব্যা মাকতোহন্িশ্চ বৈদ্যাতঃ ॥ 

তদ্দদ্বলাসৎ বস্তিস্থমুত্মা সংহস্তি সান্তিলঃ। 
মাঁকতে প্রগুণে বন্ড মূত্র সম্যকৃপ্রবর্ততে ॥ 

বিকার! বিবিধাশ্চাপি প্রতিলোমে ভবস্তি হি ॥ 

মুত্রাধাতাঃ প্রমেহাঁশ্চ শুক্রদোষাঁস্তথৈব চ। 

মূত্রদৌষাঁশ্চ ষে কেচিদ্বম্তীবেব ভবস্তি হি ॥ 

চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | 

অথাতো ভগন্দরাণাং নিদানহ ব্যাখ্যাস্ত।মঃ ॥ 

বাঁতপিত্তশ্লেম্মস ন্নপাতাগন্তনিমিতাঃ শতপোনকো ট্রপ্রীবপরি- 
আঁবিশন্ব,কাবর্তোন্বার্গিণোৌ যখাসগ্যৎ পঞ্চ ভশন্দর ভবন্তি | তে 
'তু ভগগুদবস্তিপ্রদেশদারণীচ্চ ভখন্দরা ইত্যুচ্যন্তে। অপ; 
পিড়কাঃ পরাস্ত ভগন্দরাঃ। তেষাল্ত পুর্বরূপীণি কীকপাঁলবেদনা 
গুদকপুর্দাহঃ শোফশ্চ গুদস্য ভবতি | 

তত্রাপথ্যসেবিনা বায়ুঃ প্রকুপিতঃ সন্নিরত্তঃ স্থিরীভূতে। গুদ- 

মভিতোহস্থুলে দ্যক্কুলে বা মাংসশোণিতে প্রদৃষ্যাকণবর্ণণং পিড়কাং 

জনয়তি সাশ্য তোঁদাদীন্ বেদনাবিশেষান্ জনয়ত্য প্রতিক্রিয়মাঁণা ৪ 
পীকমুপৈভি মুত্রাশয়াভ্যাসগতত্বাচ্চ ব্রণঃ প্রক্রিননঃ শতপৌনকবদণুমু 
খৈশ্ছিউরা পূর্য্যতে তানি চ ছিদ্রাণ্যজঅৎ ফেণীনুবিদ্ধমবিকমাআৰ। 
অবাস্ত ব্রণশ্চ তাড্যতে ভিছ্ভাতে ছি্যাতে স্ুচীভিরিব নিস্তষ্ঠতে গুদ 
থ্টাবদীর্য্যতে বাতমুত্রপুরীষরেতসামপ্যাগমশ্চ তৈরেব ছিদ্্ৈভর্ব 
তং ভথন্দরং শতপোৌনকমিত্যাচক্ষতে | 

পিতন্ড প্রকৃপিতমনিলেনাঁধঃ প্রেরিত পুর্র্ববদবস্থিতং রক্তা 
তন্বীমুদ্ছিতামুক্গ্রীবাকারাৎ পিড়কাঁং জনয়তি। সাস্ত চৌষাদীনবে 
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দনাবিশেষাঁন্ জনয়ত্য প্রতিক্রিয়মাণাঁচ পাঁকমুপৈতি ব্রণশ্চাগ্নিক্ষারা- 
ভ্যামিব দহাতে ভূর্মন্ধমুক্টমাআ্াবং অবস্যুপেক্ষিতশ্চ বাতমৃত্রপুরীষ- 
রেতাংসি বিশ্জতি তং ভথন্দরমুষ্রগ্রীবমিত্যাচক্ষতে | 

শ্লেম্ম! তু প্রকৃপিতঃ সমীরণেনাঁধঃপ্রেরিতঃ পুর্ববদবস্থিতঃ শুর্লা- 
বভাসাৎ স্থিরাং কণুমতীং পিড়কাঁং জনয়তি সাস্য কগু দীহ্বেদন- 
বিশেষাঞ্জনয়ত্য প্রতিক্রিয়মাণীচ পাঁকমুপৈতি ব্রণশ্চ কঠিনঃ সংর্তী 
কণুপ্রায়ঃ পিচ্ছিলমজত্রমাআবং অ্রবতুযুপেক্ষিতশ্চ বাতমৃত্রপুরীষরে- 

তাংসি বিশ্থজতি তং ভগন্পরৎ পরিআবিণমিত্যাঁচক্ষতে | 

বায়ুপ্রকুপিতঃ প্রকুপিতো পিতত্লেম্মাণে! পরিগৃহাধোগত্বা 
পূর্ব্ববদবস্থিতঃ পাদাঙ্গুষ্টপ্রমীণাৎ সর্ধলিঙ্গাৎ পিড়কাঁৎ জনয়তি 

সান্ত তোদদাহকগুদীম্বেদনাবিশেষান্ জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণ। চ 
পাঁকমুপৈতি ব্রণশ্চ নানাবিধবর্ণমাআঁবৎ অবতি পুর্ণনদীশম্ব কাবর্ত- 
বচ্গাত্র সমুত্িষ্ঠপ্তি বেদনাবিশেষীস্তং ভগ্ন্দরং শন্ুকাবর্তমিত্যা- 
চক্ষতে। 

যুঢ়েন মাংসলক্কবেন যদস্থিশল্যমন্নেন সহাভ্যবন্ৃতং যদাবঙগীঢ- 

পুরীষোন্সিশ্রমপানেনাধঃপ্রেরিতমসম্যগীগতং গুদৎ ক্ষিণোতি তত্র 

ক্ষতনিমিত্তঃ কোথ উপজায়তে তম্মিংশ্চ ক্ষতে পুকথিরাঁবকীর্ণ-মাঁৎ- 
সকোথে ভূমাবিব জলপ্রক্রিন্নায়াং ক্রিময়ঃ সঙ্জীয়ন্তে তে ভঙক্ষয়ন্তে! 

'ুদমনেকধ1 পার্খতো দারয়ন্তি তশ্য তৈর্মার্থৈঃ কমিক্লতৈর্ববীতমৃত্র- 

পুরীষরেতাৎশ্যভিনিঃসরন্তি তং ভখন্দরমুশ্রার্ণিণমিত্যণচক্ষতে | 

ভবস্তি চাত্র | 

উৎপপ্ভতেইপ্পককৃশোফা! ক্ষিপ্রং চাপুযুপশাম্যতি | 
পাঁধৃস্তদেশে পিড়কা! স! জ্ঞেয়ান্য! ভগন্দরাৎ ॥ 

ভাগন্দরী তু বিজ্ঞেয়া পিড়কাইতে| বিপর্ধ্যয়াৎ। 

পায়ো? স্যাদ্দ্যন্ধুলে দেশে গুঢ়মুল। সকগ্জ্বরা ॥ 
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যাঁনযানাম্মলৌৎসর্থাৎ কণডকগ্দাহশোফবান্। 
পাহুর্ভবেদ্রজঃ কট্যাঁৎ পূর্ববরূপৎ ভঙ্গীন্দরে ॥ 
ঘোরাঃ সাধয়িতুৎ হঃখাঁঃ সর্ব এব ভগন্দরাঃ | 

তেঘসাধ্যস্সিদোযষোণ্থঃ ক্ষতজশ্চ ভগন্দরঃ ঈ 

পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ কুষ্ঠনিদানৎ ব্যাখ্যান্তামঃ। 

মিখ্যাহারাচারন্য বিশেষাদৃগুকবিকদ্ধাসাস্ব্যাজীর্ণাহিতাশিনঃ 
স্েহপীতন্ বান্তস্য বা ব্যায়ামগ্রাম্যধর্মসেবিনো! গ্রাম্যান্পৌদকমাং- 
সানি বা পয়সাভীক্ষমশ্নতো যে! বাঁ মজ্জত্যপ্লম্মাভিতপ্ুঃ সহসা 
ছ্র্দিং বা প্রতিহত্তি তস্য পিতল্লেম্মাণে প্রকৃপিতো পরিথুস্থানিলঃ 
প্রবদ্ধন্তিরয্যগ্ণাঃ সিরাঃ সম্প্রতিপদ্ভ সমুডুয় বাহাৎ মার্গং প্রতিসমন্তা- 

দ্বিক্ষিপতি | যত্র যত্রচ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র 

মগ্ডলানি প্রীহূর্ভবান্ত্যেবমুৎপন্স্চি দৌষস্তত্র চ পরিরদ্ধিং প্রাপ্যা- 
প্রতিক্রিয়শীণৌইভ্যন্তরং প্রতিপদ্ঠতে ধাতুন্ দূষয়ন্। তস্য পুর্ব্ব- 

রূপাণি ত্বকৃপীকষ্যমকন্মাদ্রোমহর্ষঃ কঃ স্বেদবাুল্যমন্যেদদনং 

বাঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপঃ ক্ষতবিসর্পণমস্যজঃ কৃষ্ভ চেতি। 

তত্র সপ্ত মহ্াকুষ্ঠান্সেকাদশ ক্ষুত্রকুষ্ঠান্যে মফ্টাদশ কুষ্ঠানি 
ভবস্তি। তত্র মহ্থাকুষ্ঠান্তইকণৌডুম্বরর্যজিহ্বকর্পালকাঁকণকপুগ্ুরীক- 
দদ্রকুষ্ঠীনীতি ॥ 

ষুদ্রকুষ্টান্যপি স্ুলাকফং মহাকুষ্ঠমেককুৎ্াদলং বিসর্পঃ পরি- 
সপ্প? সিখ্ বিচচ্চিকি! কিটিমং পাঁমা রকসা। চেতি | সর্ববাণি কুষ্ঠানি 
সবাতানি সপিত্বানি সঙ্লেম্মাণি সক্রিমীণি চ শবন্ধ্যৎসন্নত্ত্ত দোষ" 
গ্রহণমন্ভিভবাঁৎ। 
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তত্র বাঁতেনাঁকণৎ পিজেনৌডূক্বররধ্যজিহ্বকপালকাকণকানি। 
শ্লেক্ষণ। পৌগুরীকং দগ্রুকুষ্ঠঞ্চেতি তেষান্ত মহুতৃং ক্রিয়াগুকত্বমু- 

রোত্তরৎ ধাত্বনুপ্রবেশাদসাধ্যত্ঞ্চেতি | 

তত্র বাতেনাকণীভাঁনি তহ্ুনি বিসপ্পীণি তোদভেদস্বাঁপযুক্তা- 

শ্যকণানি পিত্তেন পক্কোডুস্বরফলাকুতিবর্ণান্ৌভূম্বরীণি | খাধ্যজি- 
হবাপ্রকাশখরত্বানি খষ্যজিহ্বানি | ক্কষ্তকপালিকাঁপ্রকাঁশানি কপাঁ- 

লকুষ্ঠীনি | কাঁকণন্তিকাঁফলসদৃর্শীন্ততীব রক্তক্লষ্ণানি কাঁকণকানি | 

তেষাঞ্চতুর্ণামপ্যোষচোঁষপরিদাহধুমায়নানি ক্ষিঞ্রোণ্থানপ্রপাক- 
ভেদিত্বানি ক্রিমিজন্ম চ সামান্তাঁনি লিঙ্গানি। 

পুগ্জরীকপত্রপ্রকাঁশীনি পৌগুরীকাঁণি। অতমীপুষ্পবর্ণনি 
তাঞআণি বা বিসপ্পীঁণি পিড়কাঁবস্তি চ দদ্রুকুষ্ঠানি তয়োদ্বয়োৌরপৃুৎ- 

সন্গতা পরিমগুলতা কণ্শ্চিরোশ্থানত্বং চেতি সামাশ্করপাণি | 

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যত উর্ধাৎ বক্ষ্যাঁমঃ | 

স্ুলানি সন্ধিষ্বতিদাকণাঁণি স্কুলাকষি স্যঃ কঠিনান্যরূংষি | 

ত্বক্োচভেদস্বমপনাঙ্গসাদাঃ কুষ্ঠে মহুৎপুর্বযুতে ভবস্তি। 

কষ্ণাকণৎ যেন ভবেচ্ছরীরং তদেককুম্ঠং প্রবদন্ত্যসাধ্যম্! 
্থযর্যেন কণ্ড,ব্থনৌবচৌাঁস্তলেফু তচচর্মাদলৎ বদস্তি ॥ 
বিসগর্পবৎ সর্পতি সর্্বতোযস্তগ্রক্তমাৎসান্তভিভূয় শীত্বং | 
মৃচ্ছণবিদাহরতিতোদপাকান্ ক্ত্বা বিসর্পঃ স ভবেদ্বিকারঃ ॥ 
শনৈঃ শরীরে পিডকাঃ অবত্যঃ সর্প্তি যাস্তং পরিসর্পমাঁহুঃ। 

কগুদ্বিতৎ শ্বেতমপায়ি পি বিদ্ভাত্তনু প্রায়শ উর্দাকায়ে॥ 
রাজ্যোইতি কগু ভ্তিকজঃ সুরক্ষা! ভব্তি গীত্রেযু বিচচ্চিকায়াং | 
কগুমতী দাঁহকজোপপন্ন! বিপাঁদিক পাঁদগীতেয়মেব ॥ 
যআঁবি বৃত্তং ঘনমুগ্রকণ্ড তৎ সিপ্ধকৃষ্ৎ কিটিমং বদস্তি | 
আবাবকগুপরিদাহবস্তিঃ পাঁমাঞুকাভিঃ পিড়কাভিরঙ্থা। ॥ 
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স্ফৌোটেং সদাহৈরতি সৈৰ কচ্ছুঃ স্ফিক্পাণিপাদপ্রভবৈর্নিরপ্য! | 
কও স্বিতা যা পিডকণ শরীরে সংআীবহীনা রকসোচ্যতে সা ॥ 

অকঃ সসিধুৎ রকস! মহচ্চ যচৈচককুষ্ঠং কফজান্তমূনি | 
বায়োঃ প্রকোপাঁৎ পরিসর্পমেকং শেষাঁণি পিভপ্রভবাণি বিদ্যা ॥ 

কিলীসমপি কুষ্টবিকপ্প এব। তভ্ভ্রিবিধৎ বাতেন পিত্তেন 

শ্লেম্মণা! চেতি। কুষ্ঠকিলাসয়োরন্তরত্তবপ্গাতমেব কিলাসমপরিআঁবি চ। 

তদ্বাতেন মণ্ডলমৰণং পকষৎ পরিধংনি চ পিতেন পদ্মপত্রপ্রতী- 

কাশং সপরিদাহঞ্চ | শ্লেম্মণাপি শ্বেত স্সিপ্ধৎ বহলৎ কগু.মচ্চ। 
তেষু সম্বদ্ধমগুলমন্তেজাতং রক্তরোমচাহইসাধ্যমক্সিদপ্ধঞ্চ | কুষ্টেযু কক্ 

ত্বক-সঙ্ষেঁচস্বাপম্বেদশোফভেদকৌণ্যস্মরোপধাত। বাতেন । পাকা- 
বদরণাক্গ,লিপতনকর্ণনাসাভঙ্গাক্ষিরাণসত্বোৎপত্তয়ঃ পিত্তেন | কণ্ডু- 

বর্ভেদশোফাআবশৌরবাণি শ্লেক্ষণা। তত্রাদিবলপ্ররত্ৎ পৌগু- 

রীকৎ কাকণৎ চাসাধ্যৎ | 

'ভবস্তি চাত্র। 

যথ| বনস্পতির্জাতঃ প্রাপ্য কালপ্রকর্ষণহ | 

অন্তর্ভুমিং বিগাহেত মুলৈর্ক্টিবিবর্িতৈঃ ॥ 

এবং কুম্ঠৎ সম্বুৎপন্নং ত্চি কালগ্রকর্ষতঃ | 

ক্রমেণ ধাতুন্ ব্যাপ্পোতি নরশ্যাপ্রতিকারিণঃ ॥ 
স্পর্শহানিঃ স্মেদনত্বমীষৎ্কণ্ড,শ্চ জায়তে | 

বৈবর্যৎ কক্ষভাঁবশ্চ কুষ্ে ত্বচি সগাত্রিতে ॥. 

ত্কৃল্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদন্তাঁভি প্রবর্তনম্ | 

কণগু বি্পুষকশ্চৈব কুষ্ঠে শৌণিতসংখিতে ॥ 
বাহুল্যং বক্ত।শোষশ্চ কার্কশ্যৎ পিড়কোদ্ধামঃ | 
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে ॥ 

দৌর্ন্ধ্যমুপদেহশ্চ পুযোহথ ক্রিময়স্তথ। | 
গীত্রাণীৎ ভেদনঞ্চাপি কুষ্ঠে মেদঃসমাভিতে ॥ 
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নাসাভঙ্গোইক্ষিরাগশ্চ ক্ষতে চ ক্রিমিসম্তবঃ | 

ভবেৎ স্বরোঁগঘাতশ্চ অস্থিমজ্জসমাশ্িতে ॥ 

কৌণ্যৎ গতিক্ষয়োইঙ্গানাৎ সন্তেদঃ ক্ষতসর্পণৎ | 
শুক্রস্থানগীতে লিঙ্গং প্রীগুক্তাঁনি তথৈব চ ॥ 

স্ত্রীপুংসয়েণঃ কুষ্ঠদোষাদ্দ-উশোণিতশুক্রয়োঃ। 
যদপত্যন্তরোর্জাতং জ্ঞেয়ৎ তদপি কুঠিতং | 

কুষ্ঠমাত্ববতঃ সাধ্যং ত্বগ্রক্তপিশিতাশ্রিতম্ ॥ 
মেদোখতং ভবেগ্চাপ্যমসাধ্যমত উত্তরহ | 

্রহ্স্্ীনজ্জনবধপরন্বহুরণাদিভিঃ ॥ 
কর্মভিঃ পাপরোগশ্ প্রাহুঃ কুষ্ঠশ্য সম্ভবৎ | 

অজিয়তে যদি কুষ্টেন পুনর্জীতে২পি গচ্ছতি ॥ 

নাতঃ কফতরে। রৌগৌ যথাকুষ্ঠং প্রকীর্তিতৎ | 
নহারাচারয়োঃ প্রোক্তামাস্থার মহতী ক্রিয়া ॥ 

ওবধীনাং বিশিফীনাং তপসশ্চ নিষেবণীৎ | 

খস্তেন মুচ্যতে জন্তঃ স পুণ্যা্গতিমাপ্ুয়াৎ॥ 

প্রসঙ্গাদ্গা ত্রসংস্পর্শানিশ্বীসাৎ সহভোজনাৎ | 

সহশব্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যান্থলেপনাৎ ॥ 

কুন্ঠং জ্রশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ। 
ওপসর্থিকরোগাশ্চ সংক্রান্তি নরান্নরৎ ॥ 

ষচ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ গ্রমেহনিদানং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

দিবান্প্লীব্যায়ামালস্তপ্রসক্তৎ শীতন্সিপ্কমধুরমেছ্াদ্রবান্নপান- 

সেবিনৎ পুৰুষৎ জানীয়াৎপ্রমেহী ভবিষ্যতীতি | তম্য চৈবং 

প্ররত্তস্তাপরিপক! এব বাঁতপিতশ্লেম্মাণে। যদ] মেদস1 সহৈকত্বমু- 
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পেত্য মৃত্রবাহিআ্োতাংস্নুশ্ত্যাধো গত্বী বস্তেম্ুখমাতরিত্য নির্ভি্থান্তে 

তদ| প্রমেহান্ জনয়স্তি | তেষান্ত পুর্বরূপীণি হুল্তপাদতলদাহঃ 

ন্সিপ্ধপিচ্ছিলগুকতা গাত্রাণাং মধুরশুব্রমূত্রতা তন্দ্রা সাদ; পিপাস। 
হর্ন্ধশ্চ শ্বাসস্তালুগলজিহ্বাদন্তেযু মলোৎপত্তির্জটিলীভাবঃ কেশীনাং 

রদ্ধিশ্চ নখানাৎ | তত্রাবিলপ্রভৃতমৃত্রলক্ষণীঃ সর্বরবএব প্রমেহ্াঃ 

সর্র্বএব সর্বদোষসমূদ্খাঃ সহপিডকাভিঃ| | 
তত্র কফাছুদকেক্ষুন্ুরাসিকতাশনৈর্ল বণপিষসান্দ্রশুক্রফেনমেহাঃ 

দশ সাধ্য! দোষদৃষ্যাঁণাৎ সমক্রিয়ত্বীৎ | পিত্ানীলহরিদ্রাজ্রক্ষাঁরমঞ্জি- 

হাশৌণিতমেহাঁঃ ষট যাঁপ্যা দোষদৃষ্যাণাঁৎ বিষমক্রিয়ত্বাৎ | বাতাৎ- 
সপ্পির্রসাক্ষৌদ্রহস্তিমেহাশ্ত্বারোইসাধ্যতম! মহাত্যয়িকত্বাঁৎ | 

তত্র বাতপিত্তমেদোভিরঘিতঃ শ্লেম্মা মেম্ম-প্রমেহান্ জনয়তি 

বাতকফশ্োণিতমেদেোঁভিরন্বিতৎ পিতীং পিভপ্রমেহাঁন কফপিতত- 

বসামজ্জমেদোভিরন্িতে। বায়ুর্বাতপ্রমেছান্। 

" তত্র শ্বেতমবেদনমুদকসদ্শমুদকমেহী মেহতি ইক্ষুরসতুল্যমি- 
ক্ষুমেহী স্ুরামেহী স্ুরাতুল্যৎ সকজৎ সিকতানুবিদ্ধং সিকতামেহী 
শনৈঃ সকফং মৃত্স্বং শনৈর্মেহী বিশদৎ লবণতুল্যৎ লবণমেহী হৃষ্ট- 
রোম! পিষউরসতুল্যৎ পিষ্টমেহী আবিলং সান্দ্রৎ সীন্দ্রমেহী শুক্র 
তুল্যং শুক্রমেহী স্তোকং স্তোকৎ সফেনং ফেনমেহী মেহতি | 

অত উর্ধং পিতনিমিতীন্বক্ষ্যামঃ | সফেনমচ্ছং নীলং নীলমেহী 
মেহতি সদাহৎ হরিদ্রাভং হরিদ্রামেহী অক্রসগন্ধমনমেহী অ্ুত- 

ক্ষারপ্রতিমং ক্ষারমেহী মঞ্জিষ্ঠোদকপ্রকাশং মঞ্জিষ্ঠঠমেহী শোঁণিত- 

প্রকাশ শোৌঁণিতমেহী মেহতি| 

অত উর্দধৎ বাঁতনিমিতান্বক্ষ্যামঃ | সপ্্পিঃ প্রকাঁশং সপ্পির্শেহী 
মেহুতি বসাপ্রকাশং বসামেহী ক্ষৌড্ররসবর্ণৎ ক্ষৌব্রমেহী মত্তমাতঙ্গ- 
বদনুপ্রবদ্ধং হক্তিমেহী মেহুতি | 

মক্ষিকোপসপ্পণিমালস্তৎ মাংসোপচয়ঃ প্রতিশ্ঠায়ঃ ₹ৈহিল্যা- 
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রোচকাবিপীকাঃ কফ প্রসেকচ্ডর্দিনিদ্রীকাসশ্বীসাশ্চেতি শ্লেম্মজানা- 

মুপড্রবাঃ | 
বষণয়োরবদরণৎ বন্তিভেদে! মেঢুতোদো৷ হুদিশৃলমঞ্্রীকাভ্বরা- 

তীসীরারোচক1 বমধুঃ পরিধুমায়নং দাছো মুর পিপাস। নিদ্রানাশঃ 
পাওুরোথঃ পীতবিখ,ত্রত্ঞ্চেতি পৈত্তিকানাম্। হৃদ্গ্রহথোলৌলমনিদ্র! 
স্তম্তঃ কম্পঃ শৃলৎ বদ্ধপুরীযত্বঞ্চেতি বাতজানাম্। এবমেতে বিংশতি 
প্রমেহাঁঃ সোঁপদ্রব! ব্যাখ্যাতাঁঃ | তত্র বসাঁমেদৌভ্যামভিপন্নশরীরস্থা 
ত্রিভির্দেষৈশ্চান্থশতধাতোঃ প্রমেহিণো! দশ পিড়ক জায়ন্তে। 
তন্ঠথা | 

শরাবিক1 সর্ষপিক। কচ্ছপিক। জালিনী বিনতা পুত্রিণী মস্থরিক! 

অলজী বিদারিক] বিদ্রধিক! চেতি | 
শরাবমাত্র। তদ্রপা নিম্মধ্যা শরাবিক1। 

গৌরসর্ষপসংস্থান! ততপ্রমাণ! চ সর্যপী ॥ 
সদাহা কর্মসংস্থান! জ্ঞেয়। কচ্ছপিক1 বুধৈঃ | 
জালিনী তীব্রদাহ! তু মাংসজাঁলসমারত। ॥ 

মহুতী পিড়ক1 নীল! পিড়কা বিনতা স্থতা। 

মহত্যপ্পাচিতা৷ জ্ঞেয়া পিড়ক স তু পুভ্ত্রিণী ॥ 
মন্থরসমসংস্থান। জ্ঞেয়! সা তু মন্থরিকা| 

রক্তসিতা স্ফোটবতী দাঁকণ। ত্বলজী ভবেৎ ॥ 
বিদারট কন্দবদ্ধৃতা! কঠিন! চ বিদারিক1 | 
বিদ্রধের্লক্ষৈরযুক্তা জ্ঞেয়! বিদ্রধিক! বুধৈঃ ॥ 
যে যম্ময়াঃ স্থৃত৷ মেহান্তেষামেতাস্ত তত্রুতাঃ | 

গুদে হৃদি শিরন্যৎসে পুণ্টে মর্মণি চোশ্থিতাঁঃ ॥ , 
সোপদ্রব! হর্ধবলস্ত পিড়কাঃ পরিবর্জয়েৎ | 

কৎন্বৎ শরীপ্ষং নিম্পীভ্য মেদোমজ্জবসাযুতঃ ॥ 

অধঃ প্রক্রমতে বাযুন্তেনাসাধ্যাস্ত বাতজাং। 
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প্রমেহপূর্ববকপাণামাকতিররত্র দৃশ্যতে ॥ 

কিঞ্চ্গাপ্যধিকং মুত্রৎ তং 'প্রমেছিণমীদিশেৎ | 

কৎনান্যর্ধানি ব1 যম্মিন্ পুর্বরূপাঁণি মানবে ॥ 

প্রবত্তমৃত্রমত্যর্থৎ তং প্রমেছিণমাদিশেহ | 
পিড়কাপীড়িতৎ গীঁঢ়মুপস্থমুপাদ্রবৈই ॥ 
মধুমেছিনমাঁচক্টে স চাঁসাঁধ্যঃ প্রকীর্তিতঃ | 
স চাঁপি গমনাৎস্থানৎ স্থাঁনাদীসনমিচ্ছতি ॥ 

আঁসনাদ্বণুতে শষ্যাঁৎ শয়নাৎন্বপ্রমিস্ছতি | 

যথাহি বর্ণানাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকূতেন সংযোগবিশেষেণ 

শবলবভ্রকপিলকপোতিমেচকাদীনাৎ বর্ণানামনেকেষামুৎপত্তির্ভবতি | 
এবমেৰ দৌধষধাতুমলাহারবিশেষেণোৎকর্ধাপকর্ষকতেন সংযোগ- 
বিশেষেণ প্রমেহাণাঁৎ নানাকাঁরণৎ ভবতি | ভবতি চাত্র। 

: সর্বএক প্রমেস্থান্ভু কালেনাপ্রতিকারিণঃ| 

মধুমেহত্বমায়াস্তি তদা২সাধ্য। ভবন্তি হি ॥ 

সগুমোহ্ধ্ায়| 

অথাতঃ উদরাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

ধনবন্তরিরর্মভৃতাঁৎ বরিষ্টে| রাঁজর্ষিরিক্দ্রপ্রতিমো বভূব | 
ব্রহ্র্ষিপৃত্রৎ বিনয়লোপপন্নং শিষ্য শুভৎ চ্ুশ্রচতমন্তশাৎ সঃ ॥ 

পৃথকৃদমস্তৈরপি চেহদোষৈঃ প্লীহোদরৎ বদ্ধগুদং তখৈব | 
আশন্তকৎ সপ্তমমফমঞ্চোদকোদরং চেতি বদস্তি তাঁনি ॥ 

সুহূর্বলাগ্নেরহিতাশনস্য সংশুক্ষপৃত্যন্ননিষেবণীা | 

ন্রেহাদিমিখ্যাচরণণচ্চ জন্তোরদ্ধিং গতাঃ কোঁষ্ঠমভিপ্রপন্নাঃ ॥ 

গুল্মাক্তিব্যঞ্রিতলক্ষণানি কুর্ববন্তি ঘোরাণ্যুদরাণি দৌষাঁঃ | 

কোষ্ঠীহুপন্রেহবদরসারো নিঃস্ত্য ছুফৌধনিলবেখনু্ঃ ॥ 
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ত্বচঃ অমুন্নম্য শনৈঃ সমস্তাদ্বিবর্দমানে জঠরং করোতি | 
তৎপুর্ব্বরূপৎ বলবর্ণৃকাজ্ষীবলীবিনাশো জরে হি রাজ্যঃ ॥ 
জীর্ণাপরিজ্ঞানবিদাহবত্যে বস্তো কজঃ পাদগতশ্চ শৌফ: 
সংগৃহা পার্শেদ রপৃষ্ঠনাভীর্যদর্দোতে কফসিরাবনদ্ধং ॥ 

সশুলমানাহবছুগ্রশব্ং সতোদভেদং পবনাত্বকং তৎ | 

যচ্চোষতৃয়াজ্বরদীহযুক্তং পীতং সির! যত্র ভবন্তি পীতাঃ ॥ 

পীতাক্ষিবিখত্রনখাঁননস্য পিতোদরৎ তচ্চ চিরাভিরদ্ধি | 

যচ্ছীতলৎ শুক্ুসিরাঁবনদ্ধং গুৰ স্থিরং শুরুনখাঁননস্যা ॥ 
স্িপ্ধং মহচ্ছোফয়ুতং সসাদং কফোঁদরৎ তচ্চ চিরাভিরদ্ধি ॥ 

স্বিয়োইন্্পাঁনৎ নখরোমঘৃত্রবিড়ার্তবৈযু ক্তমসাধূরভাঁঃ | 
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো! গরাঁংশ্চ ছুফীশ্বুদূবীবিষসেবনাদ্া ॥ 
তেনাশু রক্তৎ কুপিতাশ্চ দৌষাঃ কুর্বস্তি ঘোর জঠরৎ ত্রিলিঙ্গং | 

তচ্ছীতবাতাভ্রসমুদ্তবেষু বিশেষতঃ কুপ্যতি দহাতে চ ॥ 

স চাতুরে মূচ্্তি সম্প্রসক্তৎ পাঁওুঃ কশঃ শুষ্যতি ভূয়া চ। 
প্রকীর্তিতং দৃষ্যুদরন্ড ঘোরং প্লীছোদরৎ কীর্তঁয়তে। নিবোধ | 

বি্দীহাভিষ্যন্দিরতশ্য জন্তোঃ প্রহ্ষমত্যর্থমস্যক্ কফশ্চ | 

প্ীস্নাভিরদ্ধিং সততং করোতি প্রীহোদরৎ তৎ্প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ 
বামে চ পার্খে পরিবদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোহত্র। 
মন্দজ্বরাযিঃ কফপিতলিনৈকপদ্রতঃ ক্ষীণৰলোইৎতিপাওুঃ ॥ 
সব্যেতরস্মিন্ যতি প্রহুষ্টে জ্ঞেয়ং যক্দ্দালু/ঃদরৎ তদেব। 
যশ্যা জম দ্ৈকপলেপিভির্ববা বালাশ্মভিবর্বা সছিতৈঃ পূর্ব! ॥ 
সঞ্ধীয়তে তত্র মলঃ সদোষঃ ক্রমেণ নাড্যামিবসঙ্করোছি | 
নিকধ্যতে চাস্য গুদে পুরীষং নিরেতিকন্ডরাদপি চাপ্পমণ্পৎ ॥ 

হৃরাভিমধ্যে পরিবদ্ধিমেতি যচ্চোদরৎ বিট্সমগন্ষিকঞ্চ। 
প্রচ্ছর্দয়ন্ বদ্ধগুদেখ বিভাব্যস্ততঃ পরিজ্বাবুযুদরং নিবৌধ ॥ 

শল্যৎ যদন্নোপছিতং তরন্ত্রৎ ভিনত্তি বন্যাঁশতমন্তথ| ৰা: 
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তম্মাৎক্রতান্ত্রাথসলিলপ্রকাঁশঃ আবঃ অবেছৈ গুদতত্ত ভূয়ঃ ॥ 

নাভেরধশ্চোদরমেতি বদ্ধিং নিস্তভ্ভতেতীব বিদহ্যাতে চ | 
এতৎ পরিআব্যুদরং প্রদিষং দকোদরং কীর্তয়তো। নিবোধ | 
যঃ স্েহপীতোইপ্যন্থবাসিতো! বা বান্তে। বিরিক্তোইপ্যথ বা নিরূঢঃ। 
পিবেজ্জলং লীতলমাশু তম্য আোঁতাৎসি হৃষ্যস্তি হি তদ্বহানি ॥ 

স্বেহোপলিগ্ডেঘখ বাঁপি তেফু দকোদরং পুর্বববদভ্যুপৈতি। 
সিদ্ধ মহুৎসম্পরিবৃত্তনাভি ভূশোন্নতং পূর্ণমিবান্থুনী চ॥ 

যথ| দ্বতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ। 

আতগ্মীনৎ গীমনেহশক্তিদৌ্বল্যং হূর্বলাগ্নিতা | 
শোফঃ সদনমঙ্গানাৎ সঙ্গে! বাতপুরীষয়োঃ ॥ 

দাহত্তৃফ। ৮ সর্কেধু জঠরেষু ভবস্তি হি ॥ 

অন্তে সলিলভাঁবন্ত ভজন্তে জঠরাণি তু । 

সর্বাণ্যেব পরীপাকাতদ| তানি বিবর্জয়েৎ ॥ 

অফ্টমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতে। মুড়গর্তনিদানৎ ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

গ্রাম্যধর্যানবাহনাধখমনপ্রন্থলনপ্রপতনপ্রগীডনধাঁবনীভিযাঁতিবিষম- 
শয়নাসনোপবাসবেণীভিঘাতাতিকক্ষকটুতিক্তভৌজনশীকাতিক্ষীর- 
সেবনাতিনীরবমনবিরেচনপ্রেত্থোলনাজীর্ণগর্ভশাতনপ্রভাতিভির্বিশে- 
বৈর্ববন্ধনান্মুচ্যতে গর্ভঃ ফলমিব বৃস্তবন্ধনাদভিঘাঁতবিশেষৈঃ| স 
বিমুক্তবন্ধনে! গর্ভাশয়মতিক্রম্য য্কৎপ্লীহান্্বিবরৈরজঅৎ জমীনঃ 
কোন্টসক্ফোভমাপাদয়তি তশ্যা জঠরসক্ক্ষোভাদ্বায্ুরপানোমুঢ়ঃপার্খ 

বস্তিশীর্ষোদরযোনিশৃলানাহমৃত্রসঙ্গানামন্যতমমাপাগ্ভ গর্ডং ব্যাপা- 
দয়তি তৰকণং শোণিতআবেণ তমেৰ কদাচিদ্বিরদ্ধমসম্যগাগতম- 
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পত্যপথমনুপ্রাপ্তমনিরম্যমীনমপাঁনবৈগুণ্যসংমোহিতং গর্ভ মুঢগর্ 
মিত্যাচক্ষতে | ততঃ" স কীলঃ প্রতিখুরো বীজকঃ পরিধইভি | 
তত্র উদ্ধাবাহুশিরঃপাঁদে! যে। যোনিমুখৎ নিকণদ্ধি কীল ইব স 
কীলঃ | নিঃস্যতহস্তপাদশিরাঁঃ কাঁযরসঙ্গী প্রতিখুরঃ | যক্ডু নির্গচ্ছ- 
ত্যেকশিরোভুজঃ স বীজকঃ| পরিঘইব যোনিমুখমারত্য তিন্ঠেৎ 
স পরিঘ ইতি চতুর্বিরিধো ভবতীত্যেকে ভাষস্তে তক্তু ন সম্যক্ 

কম্মাৎ স যদ1 বিগুণানিলপ্রপীডিতোঁইপত্যপথমনেকধা প্রতি- 

পঞ্ঠতে তদী জঙ্্যা হীয়তে | তত্র কশ্চিৎ দ্বাভ্যাৎ সকৃথিভ্যা 
যোনিমুখং প্রতিপন্ভতে কশ্চিদাভুপ্ৈকসকৃখিরেকেন | কম্চিদা- 
ভুপ্ননক্খিশরীরঃ স্ফিগ্দেশেন তিথ্যগীগতঃ | কশ্চিছ্রঃপার্খ- 
পুষ্ঠীনামন্ততমেন যোনিদ্বারৎ পিধায়াবতিষ্ঠতে | অন্তঃপীর্খাপরত- 
শিরাঃ কশ্চিদেকেন বাহুনা, কম্চ্দীতুপ্নশিরা বাঁকদ্ধয়েন | কশ্চিদী- 
জুপ্নমধ্যে। হস্তপাদশিরোভিঃ | কশ্চিদেকেন শকৃথা! যোনিমুখমীভি- 

প্রতিপদ্ঠতেইপরেণ পায়ুমিত্যটবিধ! মুঢ়গর্ভগতিকদ্দিষ্ট! সমাসেন। 

তত্র দ্বাবস্তাবসাঁধ্যে মুঢ্রণভোঁ্ শেষানশি বিপরীতেক্দ্িয়ার্থক্ষেপ- 
কষযোনিভ্রংশসন্বরণমক্কল্রশ্বীনকাসভ্রমনিপীড়িতান্ পরিহরেৎ | 

ভবন্তি চাত্র। 

কালস্য পরিণামেন মুক্তৎ বস্তাগ্ভখাফলম্ | 

প্রপচ্চেন্ত স্বভাঁবেন নান্তথ! পতিতুৎ ফলম্।॥ 

এবং কালপ্রকর্ষেণ মুক্তে। নাড়ীবিবন্ধনাঁ€ | 

গর্ভীশয়স্ছে!। যে! গর্ভে জননায় প্রপঞ্ভতে ॥ 

রুমিবাতাঁভিষাঁতৈস্ত তদেবোঁপদ্রতং ফলম্ | 
পতত্যকালেইপি যথ। তথা স্যাদগর্ভবিচ্যুতিঃ ॥ 

আচতুর্থাত্ততে। মাসাঁৎ প্রঅবেদগর্ভবিচ্যুতিঃ | 
ততঃ স্থিরশরীরম্য পাতঃ পঞ্চমবন্ঠয়োঃ ॥ 

২৩ 
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প্রবিধ্যতি শিরো য! তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপ! | 
নীলোদ্ধতসিরা হত্তি স! গর্ভং সচ তাঁৎ তথা ॥ 

গর্ভাম্পন্দনমাবীনাৎ প্রণাশঃ শ্যাবপা্ত1| 
ভবত্যুচ্ছণসপুতিত্বৎ শুলৎ চাত্তর্যতে শিশে৭ ॥ 
মানসাগন্ডভির্মীতুকপতাপৈঃ প্রপীড়িতঃ | 
গর্ভে ব্যাপছ্যতে কুক্ষেধ ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়িতঃ ॥ 
বস্তমারবিপন্নায়াঃ কুক্ষিঃ প্রস্পন্দতে যদি | 

তহক্ষণীজ্জন্বকাঁলে তং পাটয়িত্বোদ্ধরেডিষক্ ॥ 

নবমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতোবিদ্রেধীনাৎ নিদানহ ব্যাখ্যান্যাঁম? । 

সর্বামরগুকঃ শ্রীমানিমিত্ীস্তরভূমিপঃ | 

শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদৎ বিড্রধিলক্ষর্ণৎ ॥ 

ত্বগ্রাক্তমাংসমেদাৎসি প্রদূব্যান্থিনমাশিতাঃ | 

দোষাঃ শোঁফৎ শনৈর্ধোরৎ জনয়ন্ত্যচ্ভিতা ভূশম্ ॥ 
মহামুলংৎ কজাবন্তৎ বত্তং চাঁপ্যথবায়তৎ | 

তমাহুর্কিদ্রধিং ধীর। বিজ্ঞেরঃ বড্বিধঃ স চ॥ 
পৃথগ্দেষৈই সমক্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যস্থজ। তথ | 

ষমীমপি হি তেবীন্ভ লক্ষণৎ সং্রবক্ষ্যতে ॥. 

রূষ্ণাইকণো। বা পৰকষে ভূশমত্যর্থবেদনঃ | 
চিত্রোণ্ানপ্রপীকশ্চ বিদ্রধির্রবাতিসম্তবঃ ॥ 

পক্কোডুশ্বরনঙ্কাশঃ শ্যাবো। বা জ্রদাহবান্ । 

শ্ষিপ্তোণীনপ্রপাঁকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবও ॥ 

শরাবলদৃশঃ পাও্ডঃ শীতঃ স্ব্োই্ম্পখেদনঃ | 

চিরোথানপ্রপাকশ্চ সকণুশ্চ কফোম্খিতঃ ॥ 
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তন্বপীতসিতাশ্চৈষামাআ্াবাঁঃ ক্রমশঃ স্থৃতাঃ | 
নানারূপকজাত্রীবে। ঘা্টালো। বিষমে। মহান্ ॥ 

বিষম পচ্যতে বাপি বিদ্রধিঃ সান্িপাতিক2 ॥ 

তৈস্তভীবৈরভিহতে ক্ষতে চাপখ্যসেবিনঃ। 

ক্ষতোম্ম! বাঁযুবিস্থতঃ সরক্তং পিতমীরয়েহ ॥ 

জ্বরস্তৃষ্ণ! চ দাহুশ্চ জায়তে তশ্য দেছিনঃ | 
এব বিদ্রধিরাগিন্তঃ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ ॥ 

কলষ্স্ফোটা'রতঃ শ্যাঁবস্তী ব্রদাহুকজীঁজৃরঃ | 
পিত্তবিদ্বধিলিঙ্গন্ত রক্তবিদ্রধিকচ্যতে ॥ 

উক্ত বিদ্রধয়ে। হতে তেঘসাধ্যন্ত সর্ধজঃ | 

আভ্যন্তরানতভ্তদ্ধং বিদ্রধীন্ পরিচক্ষতে ॥ 

গর্বসাস্ব্যবিকদ্ধান্রশুক্ষসংক্লিম্রভোজনাৎ | 
অতিব্যবায়ব্যায়ামবেগীধাতিবিদাহিভিঃ ॥ 

পৃথক্ সম্ভুয় বা দোষাঁঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্। 
বল্মীকব€ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্ববস্তি বিদ্রধিম্ ॥ 

গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাৎ কুক্ষো বক্ষণয়ো। স্তথ! | 
রক্ষয়োঃ প্রীহ্ছি যরুতি হৃদয়ে ক্লৌন্রি বাঁ তথা । 

তেষাং লিঙ্গানি জানীয়াদাহ্বিদ্রধিলক্ষণৈঃ। 
আমপকৈষণীয়েন পক্কীপকৎ বিনির্দিশেহ ॥ 

অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিক্গৎ শৃণু বিশেষতঃ | 
গুদে বাতনিরোধ্তু বাস্তো কচ্ছাপ্পমুত্রতা ॥ 
নাভ্যাং হিক্ক। তখাটোপঃ কুক্ষেধ মাকতকোঁপনম্। 
কটীপৃষ্তগ্রহক্তীব্রে। বঙ্ষণোণ্থে তু বিদ্রধো ॥ 
রকয়োঃ পার্খবনক্কোচঃ প্রীহুশৃচ্ছ ?সাবরোধনম্। 
সর্বাঙ্গ প্রগ্রহস্তীত্রে! হুদিশূলশ্চ দাঁকণঃ ॥ 
শ্বাসে। বক্কতি তৃষ্ণা চ পিপাস। ক্লোমজেইধিকা! | 
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আমো বা যদি বা পক্কো মহান্বা যদি চেতরঃ ॥ 

সর্ব্বো মর্মোশ্িতশ্চাঁপি বিদ্রধিঃ কষ্ঠ উচ্যতে | 
নাভেকপরিজাঃ পকা যাস্ত্য,দ্মিতরে ত্বধঃ 1 

জীবত্যধে! নিক্রুতেষু জ্রুতেয়র্ধংন জীবতি | 
হুন্নাভিবস্ভিবর্জযাঁ যে তেষু ভিন্নেষু বাহাতঃ 1 

জীবেৎ কদাচিৎপুকষো নেতরেষু কদাঁচন । 

স্্রীণাঁমপপ্রজাতানাঁৎ প্রজাতানাৎ তথাইহিতৈই ॥ 

দাহজ্বরকরো ঘোরে জায়তে রক্তবিদ্রধিঃ | 

অপি সম্যক্প্রজাতানামস্যন্ধায়াঁদনিঃত্যতং ॥ 

রক্তজং বিদ্রধিৎ বিদ্যাৎ কুক্ষে মক্ললসংজ্ভিতৎ | 
সপ্তাহান্নোপশীন্তশ্চেততোহসে সংপ্রপচ্যতে । 
বিশেষমথ বক্ষ্যাঁমি স্পষং বিদ্রধিগুলায়োঃ | 

তুল্যদোষসমুশ্খানাদ্বিদ্রধেগুল্মকম্য চ ॥ 
কম্মান্ন পচ্যতে গুলো! বিদ্রধিঃ পাঁকমেতি চ | 

গুল্মাকারাঃ স্বয়ং দোষ! বিদ্রধির্মীবসশোণিতে ॥ 

বিবরানুচরো গ্রন্থিরপূন্ বুদ্ধুদকে। যথা | 

এবং প্রকারে গুল্যস্ত তম্মাৎপাঁকং ন শচ্ছতি। 
মাংসশোণিতবাহুল্যাঁৎপাকৎ গচ্ছতি বিদ্রধিঃ | 

মাংসশোৌপণিতহীনত্বাপ্তল্পঃ পাকং ন শচ্ছতি | 
গুল্মভ্তিষ্ঠতি দোষে স্বে বিদ্রধির্মাংসশোণিতে ॥ 

বিদ্রধিঃ পচ্যতে তম্মান্টল্মশ্গাপি ন পচ্যতে। 

হুন্নাভিবন্তিজঃ পরক্ে বর্জ্যে। যশ্চ ভ্রিদোষজঃ ॥ 

অথ মজ্জরপরীপাঁকে। ঘোরঃ সমুপজায়তে। 
সোইস্থিমীংসনিরোধেন দ্বার ন লভতে যদ ॥ 

ততঃ স ব্যাঁধিন! তেন স্বলনেনেব দহাতে | 

অস্থিমজ্জোম্মণ। তেন শীর্য্যতে দহামানবৎ ॥ 
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বিকারঃ শল্যভূতোহয়ং ক্লেশক়েদাতুরং চিরৎ | 

অথাশ্য কর্ণ! ব্যাধিদ্বারন্ত লভতে যদ! ॥ 

ততো মেদঃপ্রভং স্বিপ্ধং শুক্ুৎ লীতমথে গুক| 

ভিন্নেইস্থি নিঅবেৎপুষমেতদস্থিতং বিছ্ুঃ ॥ 

বিদ্রধিং শাস্্কুশলাঃ সর্বদোবৰকজাবহৎ ॥ 

দশমোহ্ধ্ায়ঃ | 

অথাতে! বিসর্পনাড়ীস্তনরোগনিদানহ ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

ত্বস্বাংসশোণিতগতাঁঃ কুপিতাস্ডু দোষাঃ 

সর্ব্ান্গসারিণমিহাস্থিতমীত্বলিঙ্গৎ | 

কুর্ববন্তি যং বিস্যতমুন্নতমাশু শোঁফৎ 

তৎ সর্বতোবিসরণীচ্চ বিসর্পমাুঃ ॥ 
বাতাস্বকোইসিতমৃহ্ঃ পকষোইঙ্গ মর্দ- 

সম্তেদতোদপবনজ্বরলিঙগযুক্তঃ | 

গতৈরযদ] তু বিষমৈরতিদূষিততবা! 
গ্.স্তঃ সএব কথিতঃ খলু বর্জনীয়ঃ ॥ 
পিতাত্মকে। দ্রুতগতির রাদাহপাঁক- 
ক্ফোৌঁটপ্রভেদবহুলঃ ক্মতজপ্রকীশঃ | 

দোষপ্রবদ্ধিহতমাধসসিরে। যদ শ্যাৎ 
জোঁতোজকর্দমনিভে! ন তদ1 স সিধ্যেৎ ॥ 

শ্লেম্াস্বকঃ সরতি মন্দমশীত্রপাকঃ 
নিপ্ধঃ সিতঃ শ্বযধুরপপকগুএকণ্ডঃ। 

সর্ববাত্বকক্ত্িবিধবর্কজোহবগাঢ়ঃ 

পক্ষে! ন সিধ্যতি চ মাংসসিরাপ্রণাশাৎ ॥ 
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সঙ্ভঃক্ষতব্রণমুপেত্য নরস্থ পিত্ত 

রক্তঞ্চ দৌষবনুলম্য করোতি শোফং | 

শ্টাবং সলোহিতমতিস্্রদাহপাকং 

স্ফোঁটেঃ কুলপ্খসদ্ূশৈরসিতৈষ্চ কীর্ণং ॥ 

সিধ্যন্তি বাতকফপিত্তক্কতা বিসর্পাঃ 

সব্বাত্বকঃ ক্ষতক্কৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি | 

'পৈস্তানিলাবপি চ দর্শিতপুর্ববলিঙ্গে 
সর্ষে চ মর্্স্থ ভবস্তি হি কচ্ছ্ুসাধ্যাঃ ॥ 

শোফৎ ন পক্গমিতি পক্মুপেক্ষতে যো 

যে! বা ব্রণৎ প্রচুরপুষমসাধুরতঃ | 

অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদাধ্য তন্থয 

স্থানীনি পূর্রববিছিতীনি ততঃ জ পুযঃ ॥ 

তশ্যাঁতিমাত্রণমনীদ্গাতিরিত্যতশ্চ 

নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী। 

দোবৈস্ত্রিভির্ভবতি স! পৃথশেকশশ্চ 
হমুচ্ছিতৈ রপি চ শল্যনিমিত্ততোইন্তা! ॥ 

তত্রানিলাৎপকষন্থক্ষমুখী সশ্ল! 
ফেনানুবিদ্ধমধিকং অ্রবতি ক্ষপায়াহ | 

ভূটতাপতোদসদনভ্বরভেদহেতুঃ 
পীতং অবত্যধিকমুষ্মহংস্থ পিতাৎ ॥ 

জ্ঞেয়া কফা দ্বভ্ধনার্জুনপিচ্ছিলাআ 
রাত্রিক্রতিঃ স্ভিমিতককঠিনা সকণ্ডঃ। 
দৌষদ্বয়াভিহিতলক্ষণদর্শনেন 
তি গতীর্ব্যতিকরপ্রভবাস্ত বিদ্যা ॥ 
দাহস্তবশ্বসমনুচ্ছনবক্তশোষা , 
যন্যাঁং ভবন্ত্যাভিহিতানি চ লক্ষণানি | 



অধ্যায় ১১ |] নিদানস্থানহ | ২৩৫ 

তামাদিশেৎ'পবনপিত্কফপ্রকোপাঁৎ 

ঘোরা মস্তুক্ষয়করীমিব কা'লরাত্রিম্ ॥ 
নষ্ট কথঞ্চিদণুমাত্র মুদীরিতেষু 
স্থানেষু শল্যমচিরেণ গতিং করোতি। 

সা ফেনিলং মখিতমচ্ছ মস্হপ্িমিশ্র 

মুষ্ংং করোতি সহস। সকজীচ পিভং ॥ 

যাঁকত্যে। গতয়ো! যৈশ্চ কারণৈঃ সম্তবন্তি হি। 
তাবন্তঃ স্তনরোগীও শ্য্ঃ স্ত্রীণাৎ তৈরেব হেতুভিঃ ॥ 

ধমহ্যঃ সংবতদ্বারাঁং কন্তানাঁৎ শ্তনসংশ্রিভাঃ | 

দোষাঁবিতরণাঁত্তাসাঁৎ ন ভবস্তি স্তনাময়াঃ ॥ 

তাসাঁমেব প্রজাতানাৎ গর্ভিণীনান্ত তাঃ পুনঃ | 

স্বভাঁবাদেব বিরত জায়ন্তে সম্ভবস্ত্যতঃ ॥ 

রসপ্রসাদে। মধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তজঃ | 

রুৎস্বদেহাৎ স্তনে প্রাপ্তৎ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে ॥ 
বিশস্তেঘপি দেহেফু যথা শুক্রৎ ন দৃশ্যাতে | 
সর্বদেহাতিতত্বাচচ শুক্রলক্ষণমুচ্যতে ॥ 

তদেব চেষ্টযুবতের্দর্শনাৎ স্মরপাদপি। 
শব্দসংশ্রবণাঁৎ স্পর্শশৎ সংহর্ষাচ্চ প্রবর্ততে ॥ 
স্মপ্রসন্নং মনস্তত্র হর্ষণে ছেতুকচ্যতে | 
আহাররমযোনিত্বাদেবং স্তহ্যমপি স্থ্িয়াঃ ॥ 

তদেবাপত্যসংস্পর্শাদ্র্শনাৎ স্মরণাঁদপি। 
গ্রহণীচ্চ শরীরস্য শুক্রবহ সম্প্রবর্ততে ॥ 

স্বেছো নিরন্তরস্তত্র প্রঅবে হেতৃকচ্যতে | 
তৎকষায়ৎ ভবেদ্বাতাঁৎ ক্ষিগুঞ্চ প্রবতেহস্তসি ॥ 
পিত্তাদক্রঞ্চ কটুকং রাঁজ্যোইস্তসি চ লীতিকাঃ | 
কফাদঘনৎ পিচ্ছিলঞ্চ জলে চাপাবসীদতি ॥ 



৩৬ সুক্ঃতঃ | [ অধ্যায় ১১। 

সর্বর্ঘিষ্টেঃ সর্বলিক্গমভিধাতাচ্চ হব্যতি | 
যত্ক্ষীরমুদকে ক্ষিগুমেকীভবতি পাওরৎ ॥ 
মধুরথগাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নৎ তছিনির্দিশেৎ | 

সক্ষীরেণ বাপ্যহুঞ্ধে! বা প্রাপ্য দোষঃ স্তনে স্তিয়াঃ ॥ 

রস্তৎ মাংসঞ্চ সন্দুষ্য স্তনরোগীয় কপ্পতে। 
পর্থানামপি তেষান্ত হিত্বা শোৌণিতবিদ্রধিং &. 

লক্ষণানি সমানানি বাহ্বিদ্রধিলক্ষণৈঃ | 

একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতো গ্রস্থ্যপচ্যবু্দগল গণ্ানাৎ নিদানং ব্যাখ্যাস্তামঃ 

বাতাদয়ো মাহসমস্থক্ পরহু্টাঃ সম্দৃষ্য মেদস্চ কফানুবিদ্ধম্। 
রত্তোন্নতং বিঃগ্রথিতন্ত শৌফং কুর্বস্তযতোগ্রন্থিরিতি প্রদিষটঃ ॥ 
আযম্যতে ব্যখ্যত এতি তোঁদং প্রত্যস্তাতে কৃত্যত এতি ভেদ । 

কফ্ণোহমৃহ্র্বন্তিরিবীততশ্চ ভিন্নঃ অআবেচ্গানিলজৌইঅমচ্ছৎ ॥ 
দন্দহাতে ধূপ্যতি চাঁতিমাত্রৎ পীপচ্যতে প্রস্বলতীব চাঁপি | 

রক্তঃ সলীতোপ্যথবাপি পিত্তাত্তিক্নঃ অবেছুষ্ণমতীব চাত্রং ॥ 
শীতো বিবর্ণো২পপকজোইতিকতুঃ পাঁষাঁণবৎসংহননোপপন্নঃ 
চিরাভিবদ্ধিশ্চ কফ প্রকোপাত্িন্ঃ অবেচ্ছ,ক্লুঘণঞ্চ পুয়ং ॥ 

শরীররদ্ধিক্ষয়দ্ধিহানিঃ ন্সিপ্। মহানপ্পকজোইতিকঃ | 
 মেদঃকতে| গচ্ছতি চাতিভিক্নে পিণ্যাকসপ্পি ঃপ্রতিমন্ত মেদঃ ॥ 
ব্যায়ামজাঁতৈরবলশ্য তৈস্তভৈরাক্ষিপ্য বাসুর্ি সিরাপ্রতানং | 
সংপীড্য সঙ্কোচ্য বিশোষ্য বাপি গ্রন্থিৎ করোত্যুন্নতমাশু রতম্ ॥ 
গ্রন্থিঃ সিরাঁজঃ স তু কচ্ছুনাধ্যে। ভবেছাদি ম্যাৎসকজশ্চলশ্চ। 

অৰকৃ্ সএবাপ্যচলো মহাংশ্চ মর্মোশ্থিতশ্চাঁপি বিবর্জনীয়ঃ ॥ 



অধ্যায় ১১] নিদীনস্থানং | ২৩৭ 

হন্বস্থিকক্ষা ক্ষকবাহুসন্ধিমন্তাখীলেষৃপচিতন্ত মেদঃ | 
গ্রন্থিৎ স্থিরৎ বৃত্তমথণয়তৎব! ন্িপ্ধং কফশ্চাপ্পকজৎ করোতি ॥ 

তৎ গ্রন্থিভিশ্চামলকাস্থিমাত্রৈ রঁৎস্যাগুজাঁল প্রতিমৈস্তথান্যৈত | 
অনন্যবর্ণৈ কপচীয়মানং চয়প্রকর্ষাদপটীৎ বদন্তি ॥ 
কণ্ডযুতাস্তে২প্পকজঃ প্রভিমাঃ অবস্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্কে | 

মেদঃকফাভ্যাৎ খল রোগএষ স্ুহুস্তরে! বর্ষণণানুবন্ধী ॥ 

গীত্রপ্রদেশে কচিদেব দোঁষাঃ সংমুচ্ছিতা মাংসমভিপ্রহ্ষ্য। 
বৃভৎ স্থিরং মন্দকজং মহাস্তমনপ্পমূলৎ চিরবদ্ধাপাকৎ | 

কুর্বন্তি মাংসোপচয়ঞ্চ শোঁফৎ তদবুর্দং শীক্্রবিদে! বদন্তি | 

বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি রক্তেন মাংসেন চ মেদসা চ। 

তজ্জায়তে তশ্ চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি সদা ভবন্তি। 

দোঁষঃ প্রুফ কধিরং সিরীস্তর সংগীভ্য সংকোচ্য গতত্ত পাক ॥ 
সাআাবমুন্নহ্থাতি মাসপিগৎ মাংসাঙ্কুরৈরাচিতমাশু বদ্ধিং | 

অআবত্যজত্রৎ কধিরং প্রহুউমসাধ্যমেতদ্রধিরাত্বকং স্যাঁৎ ॥ 
রক্তক্ষয়োপদ্রবীড়িতত্বাৎ পাওুর্ভবেদবুর্দপীড়িতস্ত | 
মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দিতেইন্ে মাসৎ প্রহুষৎ প্রকরোতি শৌফং । 
অবেদনৎ ন্িপ্ধমনন্যবর্ণমপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যৎ | 

প্রহুউমাৎসম্য নরস্য বাঢ়মেতভ্তবেম্ীংসপরায়ণস্য ॥ 

মাংসার্ব্বদৎ ত্বেতদসাধ্যযুক্তৎ সাধ্যেম্বপীমাম্যুপবর্জরেতু | 
সংপ্রশ্তং মর্শখণি যচ্চ জাতৎ আ্োতঃস্ বা যচ্চ ভবেদচাল্যৎ ॥ 

যজ্জীয়তেইন্যৎখলু পুর্ববজাতে জ্ঞেয়ৎ তদধ্যর্ব,দ মর্ববুদজ্ৈং। 
যদ্দন্দজাতং যুগপতৎক্রমাদ্বা দ্বিররর্ব'দৎ তচ্চ ভবেদসাধ্যৎ ॥ 
ন পাকমায়ান্তি কফাধিকত্বাশ্বেদোৌইধিকত্বাচ্চ বিশেবতত্তর | 

দৌবস্থিরত্বাদী,থনাচ্চ তেষাৎ সর্ববার্বন্দান্তেব নিসর্থতত্ত | 
বাতঃ কফশ্চৈব গলে প্ররদ্ধে! মন্যেতু সংস্থত্য তখৈব মেদঃ। 
কুর্বন্তি গং ক্রমশঃ স্বলিন্গৈঃ সমন্বিতৎ তং খীলখগুমাহুঃ ॥ 



২৩৮ সুশ্রুতঃ | [ অধ্যায় ১২ | 

তোদান্বিতঃ কষ্ণসিরাবনদ্ধঃ কৃষ্কৌোইকণো! বা পবনাস্মকস্ত | 

মেদৌইন্বিতশ্চোঁপচিতশ্চ কালাভ্তভবেৎপ্রদির্ধে চ গলে কজশ্চ ॥ 

পাকষ্যযুক্তশ্চিরবদ্ধপাঁকে! যদৃচ্ছয়। পাঁকমিয়াঁৎ কদাচিৎ | 

বৈরস্থামাস্থস্ত চ তস্য জন্তোর্ভবেত্তথ। তালুখলপ্রশৌষই ॥ 
স্থির সবর্ণোইপ্পকগুগ্রাকণ্ডঃ শীতো মহা ংস্চাপি কফাত্মকস্ত | 
চিরাভিব্লদ্ধিং কুকতে চিরাদ্ব প্রপচ্যতে মন্দকজং কদাচিৎ ॥ 

মাধূর্যযমাশ্ন্য চ তশ্য জন্তোর্ভবেতৃথা তালুগলপ্রলেপঃ | 

সিপ্ষে! মৃছঃ পাওুরনিষউগন্ধো! মেদঃকতে! নীকগথাতিকওঃ ॥ 
প্রলম্বতেইলাবুবদপ্পমূলো দেহা নুরূপক্ষয়রদ্ধিযুক্তঃ | 

স্নিপ্ধাশ্ততা তস্য ভবেচ্চ জন্তোর্ঁলেন শব্দং কুকতে চ নিত্যৎ ॥ 

কুচ্ছ্াৎ শ্বসন্তৎ মৃছ্ সর্ধণীত্রৎ সংবৎসরাতীতমরোচকার্তঁৎ| 

ক্ষীনন্ত বৈষ্তো লগণ্ডিনং তং ভিন্রস্বরৎ চৈব বিবর্জয়েতু॥ 
নিবদ্ধঃ শ্বয়ধূর্ষন্য মুক্ষবল্পঘ্তে গলে | 

মহান্ব যদি ব! হুম্বস্তং গগুমিতি নির্দিশেৎ ॥ 

দ্বাদশোবহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো বৃদ্ধ্যপদংশশ্লীপদানাৎনিদানং ব্যাখান্যামঃ | 

বাতপিতশ্লেক্মশৌণিতমেদৌ মৃত্রান্ত্রনিমিত্তীঃ সপ্ত বদ্ধয়ঃ | 

তাসাং মৃত্রীস্ত্রনিমিত্তে বৃদ্ধী বাতসমুণ্ে কেবলমুৎপত্তিহেতুরন্যতমঃ ॥ 

অধঃপ্রকুপিতোইন্ততমো! ছি দোঁষঃ ফলকোশবাহিনী রভিপ্রপ্ঠ 
ধমনীঃ ফলকোশয়োর্দ্ধিং জনয়তি তাং ব্বদ্ধিমিত্যাচক্ষতে | তাসাং 
ভবিষ্যতীনা পূর্বরূপাণি বস্তিকটীমুক্ষমেদে, বেদনা মাকতনিগ্রহঃ 
ফলকো শশোফশ্চেতি | 

তত্রানিলপরিপুর্ণাৎ বস্তিমিবাততাঁৎ পৰধা মনিমিতাঁনিলকজং 

বাতবৃদ্ধি মাচক্ষতে | পকোডুহ্বরসঙ্কাশীং জ্বরদাহোম্মবতীৎ চাশু 
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সমুণ্ধানপাকাং পিত্তরদ্ধিং, কঠিনামল্পবেদনাঁৎ শীতাৎ কণঠমতীং 
শ্লেম্বরদ্ধিং কুষ্ণস্ফোটাগ্বতাঁ পিত্তরদ্ধিলিঙ্গাং রক্তরদ্ধিং মৃহ্ত্িপ্ধীং 
কঙুমতীমণ্পবেদনাং তালফলপ্রকাঁশাৎ মেদোরদ্দিং | মৃত্রসন্ধারণ- 

শীলম্য মুত্রবদ্ধির্ভবতি স! গ্চ্ছতোহঘ্বৃপূর্ণ। দ্বতিরিব ক্ষভ্যতি মৃূত্র- 
কচ্ছুৎ বেদনাং বষণয়োঃ শ্বযথুং কোঁশয়োশ্চাপাদয়তি তাং মৃত্রব্নদ্ধিং 

বিদ্যাৎ | ভারহরণবলবদিগ্রহরক্ষ প্রপতনাদিভিরায়াঁসবিশেবৈর্র্ধামু- 

রতিপ্রবরদ্ধঃ প্রকুপিতশ্চ স্থুলান্ত্রশ্তেতরস্য চৈকদেশংদ্বিগুণমাদায়াধো- 

গত্ব। বঙ্জণসন্ধিমুপেত্য গ্রন্থিরূপেণ স্থিত্বাইপ্রতিক্রিয়মাণে চ কালা- 

স্তরেণ ফলকোশং প্রবিশ্ঠট মুফশোফমাপাদরত্যাঞ্াতো। বস্তিরিবা- 

ততঃ প্রদীর্ধঃ শৌঁফো ভবতি সশব্দমবপীড়িতশ্চোর্দমুপেতি। 
বিমুক্তশ্চ পুনরাঁধমতি তামন্ত্ররদ্ধি মসাধ্যামিত্যাঁচক্ষতে | 

তত্রাতিমৈথুনীদতিত্রহ্ষচর্যযাদা তথ! ব্রদ্ষচারিণীৎ চিরোঁৎস্ফী 
রজজ্লাং দীর্ঘরোমাঁৎ কর্কশরোমাৎ সঙ্কীর্ণরোমাৎ নিগুউরোমমণ্প- 
দ্বারা মহাদ্বারামপ্রিয়ামকামীমচৌক্ষ্যসলিল-প্রক্ষালিতযোনিমক্ষা- 
লিতযোৌনিং যোনিরোগোপস্ষ্টীৎ স্বভাঁবতো বা ছুষউযোনিং 

বিযোনিৎ ব। নারীমত্যর্থমুপসেবমানস্য তথ। করজদশনবিষশুক- 

নিপাতনাদর্দনাদ্ধন্তা€ ভঘঘাতাচ্চতুষ্পদীগরমনাদচৌক্ষ্যমলিলপ্রক্ষালনা- 
দবপীড়না চ্ছুক্রমূত্রবেখীবিধারণা ন্বৈধুনান্তে বাৎপ্রক্ষালনাদিভির্মেচ- 
ভাগন্ত প্রকুপিতা দোষাঃ ক্ষতেহক্ষতে বা শ্বধুমুপজনয়ন্তি তমুপদংশ 

মিত্যাচক্ষতে |. 

স পঞ্চবিধস্ত্রিভির্দোষৈঃ পৃথক্সমন্তৈরস্থজা চৈকঃ | 
তত্র বাঁতিকে পাৰষ্যং ত্বক্পরিপুউনং স্তর্ধামেঢুতা পৰুব- 

শোঁফতাঁবিবিধাশ্চ বাঁতবেদনাঃ | 

পৈত্তিকে জ্বরঃ শ্ববধুঃ পক্কোডুম্বরসঙ্কাশ স্তীব্রদাহঃ ক্ষিপ্রপাঁকঃ 

পিততবেদনাশ্চ | 

শ্লেম্মিকে শ্বযধুঃ কণুমান্ কঠিনঃ নিদ্ধঃ শোম্মবেদনশ্চ | 
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রক্তজে কুষ্ণস্ফোটপ্রাছূর্ভাবোহত্যর্থমস্থক্প্রবত্তিঃ পিত্লিঙ্গা- 

শযত্যর্থং জ্বরদাছে! শোঁষশ্চ যাঁপ্যশ্চৈব কদাচিৎ । 

সর্বজে সর্ব্বলিজদর্শনমবদরণৎ শেফসঃ কমিপ্রীহূর্ভীবেো। মরণৎ 

চেতি। 

কুপিতাস্ত দোৌষা বাতপিতশ্লেম্মীণৌহইধঃপ্রপন্না বঙ্ষণোঁরজা- 

নুজজ্ঘাস্ববতিষ্ঠমানাঃ কালাস্তরেণ পাঁদমাশ্রিত্য শনৈঃশৌফৎ জনয়ন্তি 

তৎক্লীপদমিত্যাচক্ষতে | তভ্ভ্িবিধৎ বাতিপিত্তকফনিমিত্তমিতি | তত্র 

বাতজ্ঞৎ খরং কৃষ্ংং পকষমনিমিত্তানিলকজং পরিষ্ফুটতি চ বহুশঃ | 

পিত্তজন্ত পীতাবভাসমীবশ্ম.হুজ্বরদাহপ্ায়ঞ্চ | শ্লেম্মজন্ড শ্বেতং 

স্সি্ধীবভাসং মন্দবেদনহ ভাঁরিকমিতি মহাগ্রন্থিকং কণ্টকৈকপ- 

চিতঞ্চ | তত্র সন্বংসরাতী তমতিমহদ্বল্মীকজাঁতৎ প্রত্রত মিতি 

বর্জনীয়ানি | 

-ভবন্তি চাত্র । 

ত্রীণ্যপ্যেতানি জানীয়াৎ শ্লীপদানি কফোল্ছুয়াৎ | 

গুঁকত্বঞ্চ মহতৃঞ্চ যস্মা্গীস্তি বিন। কফাৎ ॥ 

পুরাণৌদকভূয়িষ্ঠাঃ সর্ধর্ত ফু চ শীতলাঃ । 

যেদেশীন্তেষু জায়ন্তে শীপদাঁনি বিশেষতঃ ॥ 

পাদয়োর্স্তয়োশ্চাপি শীপদৎ জায়তে হুণীৎ | 

কর্ণাক্ষিনাসিকৌফ্চেরু কেচিদিচ্ছত্তি তদ্দিদঃ | 

তভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো। ক্ষুত্ররোগাণাৎ নিদানৎ ব্যাখ্যাম্তামঃ | 

সমাসেন চতুশ্চত্বারিংশৎ ক্ষুদ্ররোগীা! ভবস্তি ॥ 

তগ্যথী। অজগল্লিক! যবপ্রখ্যাইন্বীলজী বিবতা' কচ্ছপিকা বল্মীক- 

মিক্দরদ্বাপনসিকা পাষাণগর্দভোজালগর্দভঃ কক্ষ! বিস্ফোটকোইগ্রি- 
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রোহিণী চিপ্পৎ কুনখোহমুশরী বিদারিকা শর্করাঁৎবুর্দৎ পাম 
বিচর্চিকা রকমা পাদন্বারিকা কদরমলসেন্দ্রলুপ্তো দাঁকণকোঁইিকৎ- 
ধিক! পলিতৎ মন্করিকা যৌবনপিড়ক পদ্মিনীকণ্টকো। জতুমণির্মশ 
কম্চর্মকীলম্তিলকালকে। স্স্ছৎ ব্যঙ্গ; পরিবর্তিকাৎবপাটিক! নিকদ্ধ- 

প্রকশঃ নিকদ্ধগুদোইহিপুতনং বষণকচ্ছু গুদ ভ্রৎশশ্চেতি | 
স্রি্ধ।' সবর্ণ। শ্লাখিতা নীকজ! মুক্টাসন্নিভা | 
কফবাতোশ্খিত! জ্ঞেয়! বালানামজগলিকা ॥ 

বাকারা স্থকঠিন! গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা | 
পিড়ক! শ্লেক্ষবাতাঁভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে ॥ 

ঘনামবক্ত,ং পিড়কামুন্নতাৎ পরিমগুলাং | 

অন্ধলজীম্পপুয়াঁং তাৎ বিস্ভাৎ কফবাতজাম্ ॥ 
বিরৃতাশ্যাৎ মহাদাহাৎ পক্ষোডুম্বরসন্ত্িভীম্ | 

বিবরতামিতি তাঁৎ বিস্যাঁৎ পিভোণ্থাৎ পরিমশ্ডলাৎ ॥ 

গ্ন্থুয়: পঞ্চ বা ষড়া দাৰণাঁঃ কচ্ছপোন্নতাঃ | 

কফানিলাভ্যামুদ্ুতাৎ বিষ্ভাত্তীৎ কচ্ছপীমিতি ॥ 

পাণিপাদতলে সন্ধে! শ্রীবারামূর্দজক্রণি | 
গ্রন্থির্বল্মীকবদ্যস্ত শনৈঃ সমুপটীয়তে ॥ 
তোদক্লেদপরীদাহকগু,মণ্ভিব্রপৈর্তঃ | 
ব্যাধির্বলমীক ইতোষ কফপিত্তানিলোভ্ভবঃ ॥ 

পদ্বকর্নিকবন্মধ্যে পিড়কাভিঃ দমাচিতাম্ ॥ 

ইত্দ্বদ্ান্ড তাং বিদ্যাদ্বধাতপিভ্তোশ্থিতাৎ ভিবক্ ॥. 

কর্ণে+ পরিসমস্তাদ্ব! পৃষ্ঠে ব পিড়কোঁগ্রকক্ । . 
শীলুকবৎপনসিকাঁৎ তাৎ বিদ্যাঁৎ শ্লেত্মবাতজাম্ । 
হনুসন্ধো৷ সমুদ্ভূতৎ শৌফমপ্পৰকজৎ স্থিরম্। 
পাধাণগর্দভডং বিদ্যাদ্বলাদপবনাত্বকম্ ॥ 

বিসর্পবৎু সর্থাতি যে। দাহস্বরকরস্তনুঃ| 
২১ 
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অপাকঃ শ্বযথুঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়! জালগার্দভঃ ॥ 

বাহুপার্খাংসকক্ষান্ু কষ্স্ফোটাং জন্তবদনাম্। 
পিত্বপ্রকোপাৎ সন্ভূতাৎ কক্ষামিতি বিনির্দিশে॥ 
অশ্নিদপ্ধনিভাঃ স্ফোটাঃ সন্তবরা রক্তপিততঃ| 
কুশ্চিৎ সর্বত্র বা দেহে স্থৃত! বিস্ফোটিক ইতি ॥ 
কক্ষাভাগেষু যে স্ফোটা জায়স্তে মাংসদাৰকণ1:। 
অন্তর্দাহত্বরকর। দীপগুপাবকসম্মিভীঃ ॥ 

সপ্তাহ্থাদৃদ্বাদশাছাদ্বা পক্ষাদ্বা ব্বত্তি মানবম্ | 

তামশ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাৎ সন্নিপাততঃ ॥ 

নখমাংসমধিষ্ঠায় পিত্তং বাতশ্চ বেদনাম্। 

করোতি দাহুপাঁকেখ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাঁদিশেহ ॥ 
তদেব ক্ষতরোণাখ্যৎ তখোৌপনখমিত্যপি। 

অভিধাতাৎপ্রহ্বফৌ! যে। নখে। কক্ষোইসিতঃ খরঃ ॥ 
ভবেত্ কুনখং বিদ্যাৎ কুনখমিতি সংজ্ভিতং | 

শীস্তীরামপ্পসংরস্তাৎ সবর্ণামুপরিস্থিতাম্ এ | 
কফাদন্তঃপ্রপাকান্তাৎ বিদ্যাদনুশয়ীং ভিষক্ | 
বিদারীকন্দবদ্ধৃত্তাৎ কক্ষাবতক্ষণসন্ধিযু ॥ 
রক্তাং বিদারিকাংবিদ্যাৎ সর্বজাৎ সর্বলক্ষণাম্। 

প্রাপ্য মাংসসিরান্নাসতু শ্লেম্বা মেদস্তথাইনিলঃ 

্রান্থিৎ কুর্বস্তি ভিন্নোইসো? মধুসপ্পি্বসানিভম্। 
অবত্যাআবমত্যর্থং তত্র ব্ৃদ্ধিং গীতোইনিলঃ ॥ 
মাংসং বিশোষ্য গ্রাথিতাং শর্করা জনয়েৎ পুঅঃ | 
ছর্ন্ধং ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণৎ ততঃ সিরাঁঃ ॥ 
অবন্তি সহসা রক্তৎ তদ্বিদ্যাচ্ছকরার্ব,দৎ | 
পামাবিচর্চ্যো কুষ্ঠেযু রকস। চ প্রকীর্তিতী ॥ 

পরিক্রমণশীলস্য বামুরত্যর্থকক্ষয়োঃ। 
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পাদয়োঃ কুকতে দারীৎ সকজাৎ তলসংশ্রিতাৎ ॥ 

শর্করোম্মথিভে পাদে ক্ষতে ব1! কণ্টকাদিভিঃ | 
মেদোরক্তান্ুগৈশ্চৈব দোধৈর্বা! জায়তে হৃণাম্ & 
সকীলঃ কঠিনো গ্রন্থিরি্মধ্যোননতোইপি বা 1 

কোলমাত্রঃ নককৃত্রাবী জায়তে কদরজ্ভু সঃ। 

ক্লিনাঙ্ুল্যস্তরেণ পাদে? কণ্ড,দাহকণস্থিতে! | 
হুষরুর্দমসংস্পর্শাদলসং তং বিনির্দিশেৎ ॥ 
রোমকুপানুগং পিতৎ বাতেন সু মুচ্ছিতম | 
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেহ্ষ। সশোণিতঃ ॥ 

কণদ্ধি রোমকুপাৎস্ত ততোহন্যেষামসম্ভবঃ | 

তদিজ্দ্রলুপ্তং খালিত্যং কজেতি চ বিভাব্যতে ॥ 

দাকণ! কণ্ডরা কক্ষ! কেশভূমিঃ পজায়তে | 

কফবাত'্রকোপেণ বিদ্যাদ্দাকণকন্ভ তৎ & 

অন্রংষি বন্ুবস্তাণি বহুক্রেদানি মূর্ধনি 
কফাস্যক্কুমিকোপেন হুণাৎ বিদ্যাদরংষিকাম| 

ক্রোধশৌকশ্রমরুতঃ শরীরোম্মা শিরোখীতঃ | 
পিতঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জাঁয়তে| 
দাঁহজ্বরকজীবন্তস্ভীআঃ স্ফোটাঃ সগীতকা3 ॥ 
গীত্রেযু বদনে চান্তরিজ্ছেয়ান্ত! মন্থরিকাঃ | 
শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমাকতশোণিতৈঃ ॥ 
জায়স্তে পিড়ক। যুনাৎ বক্তে, যা মুখদূবিকাঃ | 
কণ্টকৈরাচিতং ব্বত্তৎ কণুম্পাত্জমগুলম্ ॥ 
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাখ্যৎ কফবাতজম্। 
নীকজৎ সমমুৎপন্নৎ মণ্ডলং কফরক্তজম্ 
সহজৎ রক্তমীবচ্চ ললক্ষং জতুমণিং বিহ্ুঃ। 
অবেদনং স্থিরঞ্চেব মস্য গাত্রেধু দৃশ্যাতে 
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মাধব ক্ফ্চমুৎসন্নমনিলাশ্মশকৎ দিশেৎ | 

কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীৰকজানি সমাঁলি চ ॥ 
বাতপিত্কফোদ্রেকাভাম্িদ্যাত্িলকাঁলকান্। 

মগ্ডলৎ মহদণ্পং বা! শ্যাঁমং বা যদি বা সিতম্ ॥ 

সহজং নীকজং খাত্রে ন্যস্ছমিত্যভিধীয়তে | 
সমু'্থাননিদীনাভ্যাৎ চর্মকীল প্রকীর্তিতৎ ॥ 
ক্রোধায়াসপ্রকুপিতে। বাষুঃ পিত্তেন সৎহৃতঃ॥ 

সহসা! ঘুখমাগম্য মগুডলং বিস্যজেত্ততঃ ॥ 

নীকজং তনুকৎ শ্যাবং মুখে ব্যক্কং তমারদিশেৎ । 
মর্দনাৎ পীড়নাচ্চাপি তখৈবাত্যভিযাততঃ ॥ 
মেডচর্্ম যদ? বাযুর্ভজতে সর্ববতশ্চরঃ | 
তদ1 বাতোপস্যন্ভ চর্ম প্রতিনিবর্ততে ৪ 
মণেরধস্তাৎকোশশ্চ গ্রন্থিরপেণ ল্বতে। 

সবেদনঃ সদাহশ্চ পাঁকঞ্চ ব্রজতি ক্ষচিৎ ॥ 

মাকতাশস্তসম্ততাঁং বিদ্তাতাৎ পরিবস্তিকাম্ 
সকণ্ড,$ কঠিনাচৈব নৈব শ্লেত্মসমুস্িতা ॥ 
অপ্পীরসাৎ যদ হর্যাদ্বালাং গচ্ছেৎ স্ত্িয়ৎ নরঃ। 
হস্তাঁভিঘাঁতাদখ বা চর্ম্যুদ্বর্তিতে বলাৎ 
মর্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি শুক্রবেগবিষাততঃ | 
যস্যাবপাট্যতে চর্ম ভাৎ বিদ্যাদবপাটিকাম্ ॥ 
বাতোপস্যফউমেবন্ত চর্ম সংশ্রয়তে মণিম্ | 
মণিশ্চর্মোপনদ্বভ্ত মুত্রআোতে। কণদ্ধি চ ॥ 

নিকদ্ধপ্রকশে তন্মিম্মন্দধারমবেদনম্ | 
মুত্রৎ প্রবর্ততে জস্তোর্মাণিক্ন চ বিদীর্ধ্যতে ৪ 
নিকদ্ধপ্রকসং বিদ্যাৎ সকজৎ বাত-সম্ভৰং | 

বেশীসন্ধারণাদ্বাযুর্বিছতে। গুদমাশ্রিতঃ ॥ 
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নিরণদ্ধি মছৎজোতঃ স্থক্ষমদ্বারং করোতি চ| 

মার্গস্য সৌন্ষম্যাৎকদ্ধেণ পুর্রীষং তস্য শচ্ছতি & 
সন্গিরদ্ধগুদং ব্যাধিমেনং বিদ্যাৎস্হ্স্তরম্ | 
শরুন্মত্রসমায়ুক্তেইধৌতেইপানে শিশোর্ডবেৎ ॥ 
শ্বিন্নেবা ন্বাপ্যমানেস্য কণড রক্তকফ্কোন্তবা | 

কণ্ুয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রৎ স্ফোঢঃ আঁবশ্চ জায়তে ॥ 

একীভূতং ব্রণৈর্ধোরৎ তত বিদ্যাদহিপুতনম্ | 
আ্বানোৎসাদনহীনস্য মলো! বযণসংশ্রিতঃ ॥ 

প্রক্রিদ্যতে যদা ব্বেদাঁৎ স কণ্ড,ং জনয়েতদা | 
তত্র কও যনাৎক্ষিপ্রৎ স্ফোটঃ আবশ্চ জায়তে এ 
প্রাহ্ব্বণকচ্ছন্ডাৎ শ্লেম্বরক্তপ্রকোপজাম্ | 

প্রবাছণাতিসারাভ্যাঁৎ নির্থচ্ছতি গুদৎ বহিঃ ॥ 

কক্ষহূর্বলদেহুম্য তং গুদভ্রংশমাদিশেৎ। 

| চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ শুকদোষনিদানং ব্যাখ্যাস্তামঃ ৷ 

লিঙ্গরদ্ধিমিচ্ছতীমক্রমপ্ররতীনাং শুকদোঁষনিমিতাদশ চীফ্টো চ 
ব্যাধয়ো জায়ুস্তে | তন্ভথা-_সর্ধপিকা | অভীলিকা | গ্রখিতং | 
ফুন্তীকা। অলজী। মৃদ্বিতং | সন্মরপিড়কা। অবমন্থঃ | পুঞ্ক- 
রিকা | স্পর্শহাঁনিঃ | ভত্মা| শতপোঁনকঃ| ত্বকপাকঃ | 
শোণিতাবুর্দম । মাংসাবুর্দম্ | মাংসপাঁকঃ | বিদ্রবিঃ | তিল- 
কালকশ্চেতি ॥ 

গৌরসর্ষপঞ্জুল্যা তু শৃকছুর্ভগ্নহেতুক! | 

পিড়ক। কফরক্তাভ্যাৎ জে্স। সর্যপিকা। বুধেই ॥ 
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কঠিন। বিষমৈরস্তৈর্মীকতন্য গ্রকোপতঃ। 
শৃকৈত্ু বিষসংযুক্তৈঃ পিড়কাষ্ঠীলিকাঁ ভবে ॥ 
শৃকৈর্ধৎপুরিতৎ শশ্বাক্ঠা খিতং ত কফোম্থিতম্। 
কুস্তীক1 রক্তপিতো'থ৷ জান্ববাস্থিনিভীশুভ1 ॥ 
অলজীলক্ষণৈর্যুক্তীমলজীঞ্চ বিতর্কয়েৎ | 
মৃদিতং পীড়িতৎ যত্ত সংরধ্ং বায়ুকোপতঃ ॥ 
পাণিভ্যাৎ ভূশসংমুডে সংমুঢ়পিড়ক1 ভবেৎ। 

দীর্ষাবহ্ব্যশ্চ পিড়কা দীর্য্যস্তে মধ্যতস্ত ষাঃ ॥ 
সোইবমন্থঃ কফাস্থগ্ভ্যাৎ বেদনারোমহর্ষককৎ | 
পিভশোৌণিতসম্তৃত। পিড়ক। পিড়কাঁচিতী ॥ 

পদ্মপুফরসংস্থান। জ্ঞেয় পুফ্করিকেতি সা । 

জনয়েৎ স্পর্শহানি্ত শোণিতৎ শৃকদুষিতম্ ॥ 
মুদগামাষোপমা রক্তী পিড়কা রক্তপিতজ। | 

উত্তমৈষ। তু বিজ্ঞেয়া শুঁকাজীর্ণনিমিতজী! 1 
ছিব্ৈরগুজুখৈর্যতু চিতৎ মেদুং সমস্ততঃ | 
বাতশোৌণিতজে! ব্যাধির্বর্িজ্ঞেরঃ শতপোনকঃ ॥ 

পিত্তরক্তর্ূতে জ্ঞেয়ন্বকৃপাঁকো। জ্বরদাহবান্। 

কফ্স্ফোটেঃ সরক্তৈশ্চ পিড়কাভিশ্ পীড়িতম। 
যন্য বস্তিকজশ্টোগ্র। জ্ঞেয়ং তচ্ছোণিতাবুর্দিম্ ॥ 
মাংসদোষেণ জানীয়াদব্ব-দরং মাংসসম্ভবৎ |. 
শীর্ধযস্তে যস্য মাৎসাঁনি যন্য সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ ॥ 
বিদ্যাত্তং মাংসপীকন্ত সর্বদোষক্কতৎ ভিষক্ |. 
বিদ্রধিং সন্নিপাঁতেন যথোক্তমভিনির্দিশেহ ॥ 
কুষ্ণানি চিত্রাণ্যথব। শৃকানি সবিষখণি চ। 
পাঁতিতানি পচন্ত্যাশড মেটুৎ নিরবশেষতঃ ॥ 
কালানি তূত্বা মাংসানি শীর্য্যন্তে বস্তা দেছিনঃ। 
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সন্িপাতসমুগ্ধানং তং বিচ্যাত্তিলকালকম্ ॥ 

তত্র মাংসার্ব্ৎ যচ্চ মাংসপাকশ্চ যঃ স্মতঃ | 
বিদ্রধিষ্চ ন সিধ্যস্তি যে চ স্যন্তিলকালকাঃ ॥ 

পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতে। ভগ্নানাং নিদানং ব্যাখ্যাম্তাঁমঃ ॥ 

পতনপীড়নপ্রহীরাক্ষেপণব্যালমৃখীদশনপ্রভৃতিভিরভিঘাতবিশে- 
যৈরনেকবিধমস্থাঁং ভঙ্গমুপদিশত্তি তত, ভক্গজীতমনুসার্ধ্যমাণৎ 

দ্বিবধমেবোঁৎপগ্ঠতে সন্ধিমুক্তৎ কাগুভগ্রঞ্চ | 

তত্র সন্ধিমুক্তমুৎপিষৎ বিশ্লিষং বিবর্তিতমবক্ষিপ্তমতিক্ষিপ্তং 
তির্যযকৃক্ষিগুমিতি ষড়বিধম্ | তত্র প্রসারণাকুঞ্চনবিবর্তনাক্ষেপণাৎ 

শক্তি কগ্রকজত্বৎস্পর্শীসহত্বং চেতি সামান্যৎ সন্ধিমুক্তলক্ষণ মুক্তম্ | 
বিশেষেণোৎপিফেঁ সন্ধাবুভয়তঃ শোফেো! বেদনাপ্রাহুর্ববো 

বিশেষতশ্ঢ নানাপ্রকাঁরা বেদন] রাত্রে প্রাহূর্ভবন্তি | বিশ্লিফেপ্প- 
শোফেো. বেদনাসীতত্যৎ সন্ধিবিক্রিয়াচ | বিবঞ্তিতে তু সন্ধি 
পার্খাপগীমনাদ্বিষমা্গতা বেদনা! চ | অবক্ষিণ্ডে সন্ধিবিশ্লেবস্তীব্রকজ- 
ত্ঞ্চ | অতিক্ষিপ্ডে দ্বয়োঃ সন্ধ্যস্থেরতিক্রাস্ততা বেদনা! চ| তির্ধ্যকৃ- 

' ক্ষিণ্ডেত্বেকাস্থিপাত্বাপগমনমত্যর্থৎ বেদনাচেতি | 

কাগুভগ্রমত উর্ধৎ বক্ষ্যামঃ | কক্টকমস্বকণ€ চূর্নিতৎ পিচ্চি- 
তমস্থিচ্ছলিতং কাঁওভগ্নং মজ্জীনুতমতিপাঁতিতৎ বক্রৎ ছিন্নং 
পাঁটিতং স্ফ,টিতমিতি দ্বাদশবিধৎ। শবয়থুবাঁহুল্যৎ স্পন্দনবিবর্তন- 
আ্র্শাসহিয়ভ্বমবপীভ্যমানে শব্দ অস্তাঙ্গতা বিবিধবেদনাপ্রাহ্র্ভীবঃ 
নীর্ববান্যবস্থান্ ন শর্মলাভ ইতি সমাসেন কাণ্ভগ্নলক্ষণমুক্তম্। 

বিশেষতস্তু সংমুঢ়মুভয়তোইস্থিমধ্য ভগ্ন গ্রন্থিরিবোরতৎ কর 
টকম্। অশ্বকর্ণবহ্দগীতমস্বকর্ণকম্। চুর্নিতমস্থি ততু শম্পর্শাভ্যাং 
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বোদ্ধব্যং | পিচ্চিভৎ পৃথুতাৎ গীতমবস্পশোকফৎ | পার্্য়োরস্থি 

হীনোক্ষাত মক্ছিচ্ছলিতং | খল্লেত প্ররম্পমানং কাগুভগ্রত্বৎ | অস্থ্য- 

বয়বোইস্থিমধ্যমনপ্রধিন্ঠ ঘজ্জানমুম্হাতীতি মজ্জানুগীতং | অস্থি 

নিঃশেষতশ্ছিন্নমতিপাতিতং | আতুপ্নমবিমুক্তাস্থি বক্রৎ | অন্যতর- 

পার্াবশিষটং ছিন্নং | পাঁটিতমণু বহুবিদারিতং বেদনাবচ্চ | শুক- 
পুর্ণমিবাধ্বাতৎ বিপুজৎ বিস্ফুটীকুতং স্ফুটিতমিতি | তেষু চূর্নিত- 

চ্ছন্নাীতিপাতিতমজ্জানুগতানি কচ্ছুসাধ্যানি কশরদ্ধবালানাৎ ক্ষত- 

ক্ষীণকুণ্ঠশ্বীসিনাৎ সন্ধ্যুপগ্ণতঞ্চেতি | 

ভবস্তি চাত্র। 

ভিন্ন কপালং কট্যান্ত সন্ধিমুক্তৎ তখ৷ চাতং 
জঘনং প্রতিপিষঞ্চ বর্জয়েত্তচ্চিকিৎসকঃ ॥ 
অসংশ্লিষ$ং কপালন্ড ললাটে চুর্নিতঞ্চ যৎ। 
ভগ্রৎ স্তনাত্তরে শঙখ্খে পৃষ্ঠে মুর্দি, চ বয়ে ॥ 
আদিতো যচ্চ ছুর্জাতমস্থি সন্বিরথাপি বা। 

সম্যক সংহিতমপ্যস্টথি ছুন্ত লাদ্দ,িবন্ধনাৎ ॥ 
সংক্ষোভাদ্বাপি যদগচ্ছেদ্বিক্রিয়াং ততু বর্জয়েৎ | 
মধ্যস্য্য বয়সোইবস্থান্তিজ্র। যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ 
তত্র স্থিরো ভবেজ্জন্তকপক্রান্তো বিজীনত। | 

তৰণাস্থীনি নম্যস্তে ভজ্যন্তে নলকানি তু & 

কপালানি বিভিষ্ঠান্তে স্ফুটন্তি কচকানি চ & 

যোড়শোবহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতে। মুখরোগাণাৎ নিদানং ব্যাথ্যান্তামঃ। 

মুখরোগীঃ পঞ্চষন্ডিঃ সপুস্বায়তনেযু তত্রায়তনান্তোষ্ঠে! দস্ত- 
মুলানি দস্তা জিহ্বা তালু কণ্ঠঃ সর্ব্বাণি চেতি. তত্রাঙীবোষ্ঠয়োঃ। 
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পঞ্চদশ দত্তমুলেখু! অফ দণ্ডেঘু। পঞ্চ জিহ্বায়াম্| নব 
তালুনি | সগুদশ কষ্টে । ব্রয়ঃ সর্কেঘায়ভনেহু | 

তত্রৌষ্ঠপ্রকোপা বাতপিত্শ্লেক্সন্নিপীতরক্রমাৎসমেদোই 
ভিঘাতনিমিতাঃ | 

কর্কশৌ পকষো তবে ককে$ তীব্রকগ্নদ্বিতে | 
দাল্যেতে পরিপুট্যেতে ওঠে মাকতকোপতঃ ॥ 
আচিতে' পিড়কাভিন্তু সর্ষপাককতিভিভূ্শিম্ | 
সদাহপাকসংআবে নীলে পীতৌ চ পিত্ততঃ ॥ 
সবর্ণাভিস্ত চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনে! | 

কণুমন্তে কফাচ্ছুন্যে) পিচ্ছিলে$ শীতলে গুরু ॥ 
সককৎরুফে$ সকৎগীতে1 সক্কচ্ছেতো তখৈব চ। 
সন্িপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতৌ ॥ 
খর্রফলবর্ণাভিঃ পিড়কাভিঃ সমাচিতে! | 
রক্তোপস্থফে! কধিরং অবতঃ শোণিতপ্রভে ॥ 
মাংসহুফৌ গুর সুলে মাংসপিগুবছূদ্গাতে]। 
জন্তবশ্চাত্র মুচ্ছ স্তি স্থন্ষস্তোভয়তো মুখাৎ ॥ 
মেদসা ব্বৃতমণ্ডাঁভো কঙুমন্তো স্থিরেঃ মৃদু 
অচ্ছস্ফটিকসঙ্কাঁশমাআ্াবং অবতো। গুরু ॥ 
ক্ষতজাভে বিদীর্য্যেতে পাট্যেতে চাভিধাততঃ ! 
গ্রধিতৌ চ মমাখ্যাতাবোষ্ঠো কতুসম্িতে ॥ 

দত্তমুলগতান্ডু শীতাদো! দত্তপুপ্পুটকো। দস্তবেষটকঃ শৌষিরো 
মহাশৌবিরঃ পরিদর উপকুশে! স্তবৈদর্তো বর্নোইবিমাংসে! 
নাড্যঃ পঞ্চেতি | 

শোণিতং দ্তবেষ্টেভ্যে যস্যাকম্মাৎ প্রবর্ততে | 
হুর্শন্বীনি সক্রষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃচূনি ৮ ॥ 
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দস্তমাংসানি শীর্ষস্তে পচস্তি চ পরম্পরম্। 
শীতাদে। নাম স ব্যাধি কফশোগিতসম্ভবঃ ॥ 

দত্তয়োস্ত্বিযু ব। যস্য শ্বযধুত সকজে। মহান্। 

দস্তপুপ্প,টকে। জ্ঞেয়ঃ কফরক্তনিমিতজঃ & 
অবস্তি পৃযকধিরং চলা! দস্তা ভবস্তি চ। 

দস্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুউশোণিতসম্তবঃ & 
শ্বযর্ধ্দ্স্তমূলেষু কজাবান্ কফরক্ততঃ | 

লালাত্াঁবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ুমান্ শৌধিরে শীদঃ ॥ 
দস্তাস্চলস্তি বেফেঁভ্যন্তালু চাপ্যবদীর্যতে | 
দত্তমংসানি পচ্যাস্তে মুখঞ্চ পরিলীভ্যতে ॥ 
যশ্মিন্ স সর্বজে। ব্যাধিরেহাশৌধিরসংজ্ঞকঃ | 
দস্তমাৎসানি শীর্ষ্যন্তে য্মিন্ শ্তীবতি চাপ্যস্থক্ ॥ 
পিভাম্যকফজে ব্যাধিজ্ঞের়ঃ পরিদরে! হি সঃ 1 

বেফেঁষু দাহঃ পাকশ্চ তেভ্যো দস্তাশ্চলস্তি চ ॥ 
আঘন্টিতাঃ প্রজ্রবস্তি শোণিতং মন্দবেদনাঃ |. 

আখ্মীয়স্তে আ্ুতে রক্তে মুখং পূতি চ জায়তে ॥ 

যন্মিনপকুশঃ স স্যাৎপিত্তর ক্তকূতো গদঃ | 

যফেঁযু দস্তঘূলেষু সংরস্ভে! জায়তে মহ্থান্ 

ভবস্তি চ চলা দত্তাঃ স বৈদর্ভোইভিযাতজঃ | 
যাকতেনাধিকো দন্ত! জায়তে তীত্রবেদনঃ ॥ 
বর্ধনঃ স মতো ব্যাধির্জাতে ককৃচ প্রশাম্যতি | 

হানব্যে পশ্চিমে দস্তে মস্থান্ শোখে। মহাকজঃ & 

লালাআ্বাবী করতে বিজ্ঞেয়ঃ সোইধিমাংসকঃ | 

দন্তমূলগীত৷ নাভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ ॥ 

দত্তগতান্ত দালনঃ ক্রিমিদস্তকে! দস্তছর্ষো ভঞ্নকঃ শর্করা 

কপালিকা! শ্যাবদস্তকো হনুমোক্ষশ্চেতি ॥ 
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দাল্যন্তে বছধ। দন্ত! যন্মি-স্তীব্রকগশ্থিতাঃ | 

দালনঃ স ইতি'জ্ঞেয়ং সদাগতিনিমিতজঃ ॥ 

রুষ্শ্ছিত্রী চলঃ আবী সসংরন্তো মহাকজঃ| 

অনিমিত্তকজে। বাতাদ্ধিজ্ঞেয়ঃ কমিদস্তকঃ ॥ 

দশনাঃ শীতমুষ্ঞ্চ সহস্তে স্পর্শনং ন চ। 

যস্য তং দত্তহর্ষস্ত ব্যাথিং বিদ্যাৎ সমীরণণীৎ ॥ 

বন্তুং বক্রৎ ভবেদ্যস্মিন্ দস্তভঙ্গশ্চ তীব্রকক্। 

কফবাতরুতো ব্যাধি স ভঞ্জনকসংজ্ভিতঃ & 

শর্করেব স্থিরীভূতে। মলো দত্তেষু যস্য বৈ। 

সা দস্তানাৎ গুণঘী তু বিজ্ঞেয়! দত্তশর্করা ॥ 
দলস্তি দত্তবল্কানি যদ? শর্করয়। সহ | 

জ্ঞেয়] কপালিক! সৈব দশনানাং বিনাঁশিনী ॥ 

যোইম্গ্রিশ্রেণ পিত্েন দগ্ষে। দত্তস্বশেষতঃ | 

শ্যবখবতাৎ নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদস্তকঃ ॥ 
বাতেন তৈস্তৈর্ভাবৈস্তু হন্ুসন্ধির্ব্সংহতঃ | 
হনুমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ে! ব্যাধিরদ্দিতলক্ষণঃ | 

জিহ্বাগতা্ডু কণ্টকাস্ত্রিবিধাস্ত্িভির্রেষে রলাস উপজিহ্বিক! চেতি! 

জিহ্বাহনিলেন স্ফু[টিত প্রন্থপ্তা ভবেচ্চ শীকচ্ছদন প্রকা শা ॥ 

পিত্রেন প্ীত। পরিদহ্যতে চ চিত! সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ 1 

কফেন গুবর্বা বহুল! চিত চ মাংসোদ্দামৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ ॥ 

জিহ্বাতলে বঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ সোহলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্তিঃ। 
জিহ্বাঁৎ স তু স্তম্তয়তি প্ররদ্ধো! মূলেতু জিহ্ব! ভূশমেতি পাকম্ ॥ 

জিহ্বাঁগ্ররূপঃ শ্বয়ধুহি জিহ্বাযুন্নম্য জাতঃ কফরক্তযোনিঃ| 

প্রসেককণু.পরিদাহযুক্ত। প্রকথ্যতেইসাবুপজিহ্বিকেতি ॥ 
তালুগতান্ডু গলশুপ্ডিক। তুণ্ডিকের্যৎঞষে। মাংসকচ্ছপৌহবুর্দৎ 

মাংসসও্বাতস্তালুপুষ্প,উন্তালুশোধস্তালুপাক ইতি। 
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শ্লেম্মাস্থগ্ভ্যাৎ তাঁজুমুলাত্প্রব্দ্ধে। দীর্ঘং শোফে| স্লাতবস্তিপ্রকাশঃ। 
তৃষ্ণাকাশশ্বীসরুৎসষ্গ্রদিফে। ব্যাধির্ববেদ্যেঃকণ্ঠশুগ্তীতি নামা ॥ 
৯898 প্রাগুক্তাভ্যাৎ তুণ্ডিকেরী মত তু। 
বিন াারিরদাননারান্দ রক্তাজজ্ের়ং সোইঞযোক- 

গৃজ্বরাঢ্যঃ ॥ 

কর্ধোৎসনোধবেদনোহসীঅজন্বাতরক্তো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্রেম্মণ। 
স্যাঁৎ | 

পদ্মাকারং তালুমধো তু শোফং বদ্যাতরকতাদর, দং প্রোক্তলিজম্ ॥ 
হু মাংসং শ্নেম্মণ। নীকজঞ্চ তাত্বস্তত্থৎ মীংসসঙ্ঘাতমাহুঃ। 

নীকক্ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎস্যাম্বেদোযুক্তাৎপুপ্প,টক্তালুদেশে। 
শোষোইত্যর্থং দীর্ধ্যতে চাপি তালুঃ শ্বাসো বাতাতালুশোষঃ 

ূ সপিভাৎ | 

পিত্তং কুর্ধ্যাৎ পাঁকমত্যর্থঘোরৎ তালুন্তেনং তালুপাঁকৎ বদন্তি ॥ 
কগ্গতাস্ত রোছিণ্যঃ পঞ্চ কণ্ঠশীলুকমধিজিহ্বে! বলয়ো বলাস 

একরন্দে বৃন্দঃ শতগ্রী গিলাসুর্থলবিদ্রধির্থলৌঘঃ স্বরঘে! মাংসতানে! 
বিদীরী চেতি| 

গলেহনিলঃ পিত্বরফে? চ মৃচ্ছিতৌ 
পৃথক্ সমস্তাশ্চ তখৈব শোণিতম্| 
প্রদৃষ্য মাংসং গলরোধিনোইঙ্করান্ 

স্থজন্তি যান্.সাশুহর! তু রোহিণী ॥ 
জিহ্বাং সমস্তাদ্ভূশবেদন! যে 

মাংসাঙ্করাঃ কনিরোধিনঃ স্যঃ | 

তাং রোহিণীৎ বাঁতক্লতাঁৎ বদন্তি 

বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়য়ুক্তাৎ ॥ 

ক্ষিপ্রোদ্গম। ক্ষিপ্রবিদীহুপীক! তীব্রজ্র1 প্লিত্তনিমিস্ততঃ স্যাঁৎ | 

আঁতোনিরোধিস্যপি. মন্দপাঁক! গুর্বা স্থির সা কফসম্ভব! বৈ ॥ 
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গল্তীরপাকাহ প্রতিবারবীর্ধ্যা ত্রিদোধলিঙ্গী ত্রয়সন্তভবা স্যাঁৎ | 

স্ফোটাচিতা পিত্তসমানলিঙ্গাইসাধ্য। প্রদ্দিষট। কধিরাত্মিকেয়ম্ ॥ 
কোলাশ্ছিমাত্রঃ কফসম্ভবো যে! গ্রন্থির্গীলে কণ্টকশুকভূতঃ| 
খরঃ স্ফিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্য স্তং কণ্ঠশীলুকমিতি ক্রবস্তি ॥ 

জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফান্ত, জিহ্বা প্রবন্ধোঁপরি রক্তমিশ্রঃ | 

জ্ঞেয়ে! দ্বিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ বিবর্জয়েদাঁথতপাঁকমেনং ॥ 
বলাস এবানতমুন্নতঞ্চ শোঁফ২ং করোত্যন্নগতিং নিবার্ধ্য | 

তং সর্ধখৈবাপ্রতিবাঁরবীর্ষ্যং বিবর্জনীয়ং বলয়ৎ বদস্তি ॥ 

গলে চ শোঁফৎ কুকতঃ প্ররদ্ধেণ শ্লেব্মানিলে শ্বীনকজোপপন্নং | 
মর্মচ্ছিদং ছুস্তরমেতদা হুর্বলাসসংজ্ঞৎ নিপুণ! বিকারম্ ॥ 
বতোনতো যঃ জ্য়থুঃ সদাঁছঃ কণ্ড স্বিতোইপীক্যমৃছ্গু কুশ্চ। 

নান্ৈকরন্দঃ পরিকম্পিতোইসে? ব্যাধির্বলাসক্ষতজ প্রস্থৃতঃ ॥ 
সমুন্নতৎ বক্তমমন্দদাহৎ তীব্রজ্বরং বন্দমুদাহরস্তি | 
তঞ্চাপি পিতক্ষতজপ্রকোপাদ্বিষ্ভাৎ সতোঁদং পবনাঅজং তম্ | 

বহ্ির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা চিতাইতিমাত্রৎ পিশিতপ্ররোছৈঃ | 

নানাকজোচ্ডায়করী ভ্রিদৌষাজ্ড্রেয়া শতদ্মীব শতম্্য সাধ্য ॥ 
এ্রন্থির্গলেত্বামলকান্ফিমীত্রঃ স্থিরোই২স্পককৃ স্যাঁৎ কফরক্তমুত্তিঃ | 
সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ স শক্সসাধ্যন্ত গিলায্ুসহভ্ঞঃ ॥ 

সর্বৎ লং ব্যাঁপ্য সমুস্থিতো যঃ শোফে। কজে! যত্র বসস্তি বর্ববাও 

স সর্বদৌষো!,গলবিদ্রধিন্ত তন্যৈব তুল্যঃ খলু সব্র্বজন্য ॥ 

শৌফো! মহানননজলাবরোধী তীব্রজ্বরো বাতগতেন্লিহুস্ত। | 
কফেন জাতো! কধিরাস্বিতেন গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্যতেইসেখ॥ 
যোইতিপ্রতাম্যন্ শ্বমিতি প্রসক্তং ভিন্নস্বরঃ শুহ্ষবিযুক্তকঃ | 
কফোপদিগ্ধেষনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ সরোগঃ শ্বসনাৎ স্বরক্র2 ॥ 

প্রতাঁনবাঁন্ যঃ শ্বযখুই স্থকফে। গলোপরোধৎ কুকতে ক্রমেণ | 
স মাংসতানঃ কথিতোইবলম্বী প্রাণপ্রণুৎ সর্বক্তো। বিকারঃ ॥ 

২২ 
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সদাহতোদৎ শ্বযথৃৎ সরক্তমন্তর্ধলে পুতিবিশীর্ণমাংসং | 

পিত্তেন বিদ্যাদদনে বিদারীৎ পার্খে বিশেষাঁৎ স তু যেন শেতে ॥ 
সর্ধবসরান্ত্ব বাতপিত্তকফশোণিতনিমিত্তাঃ | 

স্ফোটেঃ সতোদৈর্ব্দনৎ সমস্তাদ্যস্যাঁচিতৎ সব্ধসরঃ স বাতাৎ। 
রক্তৈঃ সদাহৈস্তম্থভিঃ সঙীতৈর্ধ্যস্যাচিতং বাপি স শিত্তকোপাৎ ॥ 
কণডয়ুতৈরপ্পকজৈঃ সবণৈর্ধ্যস্যাঁচিতৎ চাপি স বৈ কফেন। 
রক্তেন পিতোদিত এক এব কৈশ্চিৎপ্রদিষৌ মুখপাকসহজ্ঞঃ ॥ 

ইতি স্মশ্রসতে আযুর্রেদশাস্মে নিদান- 

স্থানং সমাগত | 



প্্চি সুশ্রতঃ | 

শারীরস্থানৎ। 

প্রথমাধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সর্ধবভূতচিস্তাশারীরং ব্যাখ্যান্যামঃ | 

সর্নবভূতানাং কারণমকারণং সত্বরজস্তমোলক্ষণমষ্টরূপমখিলম্ত 
জগতঃ সম্ভবহেতুরব্ক্তৎ নাম | তদেকৎ বহ্নাৎ ক্ষেত্রজ্ঞীনাম- 
ধিষ্ঠানৎ সমুর্রইবৌদকানাৎ ভাবানাৎ | 

তস্মীদব্যক্তাম্মহান্ুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্ত- 

লিঙ্গ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে | স চত্রিবিধো বৈকারিকত্তিজসে। 

ভূতাদিরিতি 1 , তত্র বৈকারিকাদহস্কারাতৈজসসহায়াতলক্ষণান্তে- 
বৈকাদশেক্ডরিয়াণ্ুৎপদ্যন্তে তদ্যথা | 

শোত্রত্বকৃচন্ষুর্জিহ্বা স্রাণবাগ্যস্তোৌপন্থপাস্ূপাদমনাংসীতি | তত্র 

পুর্ব্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীক্দ্িয়ণি | ইতরাণি পঞ্চকর্মেক্দিয়াণি | উভ- 

ক্সাস্মকৎ মনঃ | ৃ 

ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াতল্লক্ষণান্তেব পঞ্চ তম্াত্রাধ্যুৎপদ্যন্তে 
তদ্যথ। | শব্দতশ্বাত্রৎ স্পশতম্বীত্র রূপতম্বাভ্রৎ রসতম্মাত্রৎ গন্ধ 
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তম্বাত্রমিতি | তেধাং বিশেবাঃ শব্দম্পর্শরপরসগন্ধীন্তেভ্যে ভূতানি 
ব্যোমানিলানলজলোর্বযঃ | এবমেষ। তত্বচতুর্বিংশতির্ব্যাখ্যাতা | 

তত্র বুদ্ধীক্ড্রিয়াণীং শব্দাদয়ো। বিষয়াঃ | কর্মেব্দ্িয়াণাঁৎ যথা- 
সঙ্্যৎ বচনাদানানন্দবিসর্গবিহরণীনি | অব্যক্তৎ মহানহঙ্কারঃ পঞ্চ 
তশ্বাত্রাণি চেত্যফৌ প্ররুতয়ঃ শেষাঃ ষোড়শ বিকারাঃ | ন্বঃস্ব- 
শ্চৈষাং বিষয়োৎধিভূতং | স্বয়মধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ | অথ বুদ্ধেত্রন্ষা | 
অহঙ্কারস্তেশ্বরঃ | মনসশ্চক্দ্রমাঃ | দিশঃ শ্রোত্রশ্স | ত্বচো। বাজুঃ 

সুর্যযশ্চক্ষুযৌঃ | রসনস্যাঁপঃ | পৃথিবী জ্রাণস্ত | বচসোহগ্সিঃ | 
হস্তয়োরিক্্রঃ | পাদয়োব্বিকুতও | পায়োর্শিত্রং | প্রজাপতিকপ- 

স্থশ্যেতি। তত্র সর্ধএবাচেতন এষ বর্গঃ পুক্কষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ 

সচ কার্য্যকারণসংযুক্তশ্চেতয়িতা ভবতি | সত্যপ্যচৈতন্তে প্রধানম্য 

পুকবকৈবল্যার্থং প্রবৃত্তিমুপদিশস্তি ক্ষীরাদীংশ্চহেতুনুদাহরস্তি | 

অত উর্দধং প্রর্তিপুকষয়োঃ সাঁধর্খ্য বৈধর্শ্ে 

ব্যাখ্যান্যামঃ | 

তদ্যথা | উভাঁবপ্যনাদী উভাবপ্যনস্তে উভাবপ্যলিঙ্গে 
উভাবপি নিত্যে? উভাবপ্যপরে? উভৌচ সর্বগতাবিতি | এক তু 
প্রকৃতিরচেতনা ব্রিগুণ! বীজধর্মিণী প্রসবধর্ষিণ্যমধ্যস্থধর্শিণী চেতি 

বহবস্ত পুৰকষাশ্চেতনাবন্তোইগুণা অবীজধর্ষমিণোইপ্রসবধর্থিণো মধ্য- 

স্থধর্মিণশ্চেতি | 

তত্র কারণীন্তরূপৎ কার্ধ্যমিতি কৃত মত বিশেবাঃ 
অত্বরজন্তমোময়! ভবন্তি তদঞ্রনত্বাত্বম্ময়ত্বাচ্চ তদ্ঙণা এব পুক্রষ 
ভবস্তীত্যেকে ভাঁষস্তে | 

বৈদ্যকেতু | 

স্বভীবমীশ্বরং কাঁলং যদৃচ্ছাং নিয়তিং* সখা | 
পরিগামঞ্চ মন্তান্তে প্রকৃতিং পৃর্ুদর্শিনঃ | 
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উ্নয়ান্তেব ভূতানি ভদ্টণান্তেব চাদিশেৎ | 

তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কুৎশ্মে! ভূতগ্রামো ব্জন্যত ॥ 

তস্তোপযৌগ্োোইভিহিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ধ্বদা | 

ভূতেভ্যোহি পরং যম্মান্নাস্ত্ি চিন্তা চিকিৎসিতে £ 
যতোইভিছিতংতৎ সম্ভবদ্রব্যসমূহোভূভাদিকর্তঃ ভৌভিকানি 

চেক্রিয়াপ্যা সুর্কেদে ঘ্ণ্যত্তে ভথেকজ্জ্রিয়ার্থ1ঃ | 
ভঘতি চাত্র | 

ইক্ড্রিয়েণেজ্তিয়ার্থন্ড স্বং স্বং গৃহ্াতি মানবঃ | 
নিয়তং ভুল্যযোনিত্বানান্নেনাশ্তমিতি স্ফিতিঃ ॥ 

নচায়ুর্বেদশান্ত্রেংপদিস্ঠান্তে সর্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা! নিত্যাশ্চ। 
অসর্বশতেকু চ ক্ষেত্রজ্ঞেষু নিত্যপুক্রষখ্যাঁপকান্ হেতুন্ুদীহরস্তি | 

আন্মুর্বেদ শাস্ব্েঘসর্্গতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ! নিত্যাশ্চ তির্য্যগ্যোনিমানৃবদেবেষু 
সঞ্চরন্তি ধর্মীধর্মনিমিভং তএতেইম্ুমানগ্রার্থীঃ পরমস্থক্ষমাশ্চেত- 

নাবস্তঃ শাশ্বত লোছিভরেতসোঃ সন্পিপাতেষ২ভিব্জ্যন্তে 

ঘতোইভিছিতং পঞ্চমহঠভূতশরীরিসমবায়ঃ পুকৰষ ইতি | স এব 

কর্মপুকষশ্চিকিৎসাঁথিক্কতঃ | 
তস্য : স্থখছ্ঃখেচ্ছাদ্বেষো প্রযত্বঃ প্রাণাপানাবুহ্মেষনিমেষো 

তুদ্ধির্মনঃসঙ্কণ্পে! বিচারণা স্্তির্কিজ্ঞানমধ্যবসায়োবিষয়োপলন্ধিশ্চ 
গুণাঃ | সাত্বিকাস্ত আঁন্শংশ্য২ সংবিভাগৰকচিত। তিতিক্ষা সত্যং 

বর্ম আস্তিক্যৎ জ্ঞানং বুদ্ধির্েধ স্মৃতির্ধীতিরমভিষন্গশ্চ | রাজসাস্ত 

ছুঃখবহুলতাঁহটনপীলতা হ্ধৃতিরহঙ্কার আন্ৃতিকত্ব মকাকণ্যৎ 
দস্তেমানে! হর্ষঃ কামঃ ক্রোধশ্চ। ভতামসাস্ত বিষাদিত্বৎ নাক্কিক্যম-, 

ধর্মশীলতা। বুদ্ধের্নিরোৌধোহজ্ঞানং ছুর্সেধস্মকর্মশীলভা নিদ্রালুত্ব- 

ঞ্েতি| আন্তরীক্ষান্ত শব্দঃ শবেক্্িয়ৎ সর্বচ্ছিদ্রসমূহো! বিবিক্ততা 

চ। বায়ব্যান্ত স্পর্শঃ স্পর্শেক্্রিয় সর্ব্চেষ্টাসমৃছঃ সর্ব্শরীরস্পন্দনং 
লগত চ| তৈজনান্ত রূপং রূপেক্ড্রিয়ং বর্ণ; সন্তাপো| ভাজিয্ুতা পন্ি- 
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রমর্যক্তৈক্ষযহ শৌর্ধ্যপ্চ | আপ্যাত্ত রসে] রসনেজ্রিয়ং সর্ববদ্রবসমূছো! 
গুকতা শৈত্যং ম্মেছে! রেতশ্চ | পার্থিবাস্ত গন্ধে! গীন্ধেক্দিয়ং সর্ব 

ঘূর্তিমমূছে। গুতা! চেতি | তত্র সত্ববহুলমাকখশং | রজৌবহুলে! 

বাঁযুঃ | সত্বরজৌবহুলোহশ্মিঃ | সত্বতমোধছল! আপঃ। তমো* 

ধন্তল] পৃথিবীতি | 

্লোকো চাত্র ভবতঃ | 

অন্তোন্তানুপ্রবিষনি সর্বাশ্টেতানি নির্দিশেৎ | 
শ্বেন্বেউ্রব্যে তু সর্বেষাং ব্যক্ত লক্ষণমিষ্যতে ॥ 
অফৌ প্রক্কভয়ঃ প্রোক্তা বিকারাঃ ঘোড়শৈবসু। 
ক্ষেব্রর্ঞশ্চ সমাসেন সপ্জ্পরতন্ত্রয়োঃ ॥ 

দ্িভীয়োধ্ধ্যায়ঃ | 

আথাতঃ গুক্রশোণিতশুদ্ধি নাম শারীরং ব্যাখ্যাপ্টামঃ | 

বাতপিতঙ্গেশ্বকুণপপ্রস্থিপুতিপুযক্ষীণমুত্রপুরীষরেতসঃ প্রজো 
“পাদনে ন সমর্থ ভবস্তি | ভেষু ধাতবর্ণবেদনং ধাতেন | পিত্তবর্ণ 
বেদমৎ পিক্ষেন | শ্লেশ্ববর্ণবেদনহ গ্লৌঙ্ষণা। শৌণিভবর্ণবেদণ 
ফুণপগস্ক্যনপ্পং রক্কেন। গ্রন্থিভুভং গ্লেক্ষবাভীভ্যাৎ ! পুভিপুয় 

নিভং পিত্তশ্লেক্বভ্যাংৎ। ক্ষীণং প্রাগুক্তং পিত্তমাকভাভযাং। মুত্র 
'পুরীষগদ্ধি সন্গিপাতেনেতি | তেষু ফুণপপ্রন্থিপৃতিপুরক্ষীণ 
রেতমঃ কান্দ্রসাধ্যাঃ| শুত্রপুরীধরেতসম্ত্সাধ্যাঃ সাধ্যমস্তান্চেতি। 

আর্তবমপি ত্রিভির্দোবৈঃ শোণিতচতুর্থৈঃ প্রথগ্দ্বদ্েঃ দমস্জৈ 
শ্টোপন্থউয়বীজৎ ভবতি তদপি' দোষবর্ণবেদনাদিভির্বিজেয়ং | তে: 
কুণপপ্রস্থিপুতিপুয়ক্ষীণমুত্রপুরীবপ্রকাশমসাধ্যং. লাধ্যমন্তৃবতি | 
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ভবস্তি চাত্র | 
তেথাগ্ান্ শুক্রদৌষাহস্ত্রৃ স্বেহম্েদাদিভির্জয়েৎ | 

ক্রিগ্নাবিশেষৈর্মতিমাংস্তখাঁচোত্তরবন্তিভিঃ | 
পায়য়েত মরং সর্পির্ভিষক ফুণপরেতনি । 
ধাতকীপুষ্পখদিরদাড়িমানসাধিতং ॥ 
পায়য়েদথব সর্পিঃ শালসারাদিসাধিতং | 
গ্রন্থিভূতে শঠীসিদ্ধং পালাশে বাঁপি ভস্মনি 
পরূষকবটাদিভ্যাৎ পুয়প্রখ্যেচ সাধিতং | 
প্রাগুস্তৎ বক্ষ্যতে যচ্চ তৎ কার্যৎ ক্ষীণরেভমি ॥ 

বিট্পরভে পায়য়েৎ সিদ্ধং চিত্রকোশীরহিক্ষ,ভিঃ 1 
সিপ্ধং বাস্তং বিরিক্তর্থ নিকটমন্ুবীসিতং ॥ 

যোজয়েচ্ছুক্রদোধার্ত্ং সম্যগুত্তরবস্ত্িনা | 

বিধিমুত্তরবস্তাত্তং কুর্ধ্যাদার্তবশুদ্ধয়ে ॥ 

স্্ীণাং স্েহাদিযুক্তানাং চত্হ্যঘবার্তবার্তিু | 
ঘুর্্যাৎ কপ্কান্ পিচুংশ্চাপি পথ্যান্তাচমনানিচ | 
শ্রীস্থিভূতে পিবেৎ পাঠাং ভ্র্যেষণৎ বক্ষকাঁণি চ। 

চর্গন্ধে পুয়সপ্কাশে মজ্জতুল্যে তথার্তবে ॥ 
পিবেস্ুদ্রেশ্রিয়ঃ ক্কাথঞ্চন্দনরকাথমেব চ। 

শুক্রর্দোষছরাণাঞ্চ যখান্যমবঙ্গারণং ॥ 

দোষাণীং শুদ্ধিকরণৎ শেযাম্মপ্যার্তবাততিষু। 
আন্নধ শীলিযবং মন্তাৎ ছিভং মাংসঞ্চ পিত্তলং ॥ 

শ্টটিকাভং ৰং মিপ্ধৎ মধুরং মধুগন্ধি চ। 

গক্ুমিচ্ছাস্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌোদ্রনিভস্তথ। | 
শশাস্থক্শ্রতিভং যণ্ত,যন্থ। লাক্ষারসৌপমহ | 

তদার্তবং,প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞীয়েছ ॥ 

তটেবাতিপ্রসঙ্গেন প্ররত্তমহুতীমপি | 



২৬০ গজটতঃ | | অধ্যায় ২। 

অন্থগ্দরৎ বিজ্ানীয়াদতো হন্যাদ্রক্তলক্ষণাৎ ॥ 
অন্দরে! ভবেৎ সর্ব্ঃ সাঘমর্দঃ সবেদনঃ | 
ভন্যাতিরতৌ দৌর্ববল্যং ভ্রমো মুচ্ছণ তমস্তৃষা ॥ 
দাহ: প্রলাপঃ পাগুদ্বং তঙ্া রোগান্চ বাতজাঃ। 
তৰণ্য। হিতসেবিন্ান্তদপ্পোপদ্রবং ভিবক্ ॥ 

রক্তপিত্তবিধাঁনেন যখাঁবৎসমুপাচরেছ। 

দোষৈরারতমার্গতীদার্ভবৎ নশ্যতি স্টিয়াঃ 1 
তদ্জ মৎশ্যকুলশ্াঞ্ততিলমাষন্ুরা হিতীঃ | 

পানে মৃত্রমুদশ্থিচ্চ দধি শুক্তর্থ ভোজনে 

ক্ষীণং প্রাণীরিতং রক্তৎ সলক্ষণচিকিৎসিতৎ | 

তথাপ্যত্র বিধাতব্যৎ বিধানং নফ্টরক্তব 
এবমছু$শুক্রঃ শুদ্ধার্তবা, ধ্তে) প্রথমদিবসাৎগ্রতৃপ্তি ব্রঙথ- 

টারিণী দিবাসপ্রাঞ্জনাশ্র্পাতন্ননাপুলেপনীভ্যঙ্গনখচ্ছেদনপ্রধাঁবনহস- 
মকথনাতিশব্দশ্রবর্ণাবলেখনানিলীয়াসান্ পরিহরেৎ | কিস্কারণৎ। 
দিব! স্বপন্ত্যাঃ স্বাপশীলোহ্গ্নাদন্ধে রোদনাদ্বিককতদৃষ্চিঃ স্ানানু- 
লেপনাদ্ছুঃখশীলস্তৈলা ভ্যঙ্গাঁৎ কুষ্ঠী নখাঁপকর্তনাঁৎ কুনখী প্রধাঁব- 
মাচ্চঞ্চলে! হুসনাচ্ছ্যাবদস্তৌষ্ঠতালুজিহ্বঃ প্রালাপী চাতিফখনাঁদ- 
তিশবশ্রবণীদ্ধধিরোইবলেখনাৎ খলতির্মীকর্তীয়াসসেবনাছুম্ন তো! 
গর্ভো ভবভীত্যেবমেতাঁন্ পরিহরেৎ | দর্ভসংস্তরশায়িনীং করত- 
দশরাবপর্ণান্ততমভোজিনীৎ হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভরত, সংরক্ষেৎ। 
ততঃ শুদ্ধন্নাভাং চতুর্খে ইহন্তহত্তবাঁসসমলঙ্কৃতাঁং কতমস্লসন্তি- 
ঘাচনাং ভর্তারং দর্শয়েৎ। তৎ কম্য ছেতোঁঃ | 

পূর্ব্বৎপশ্যেদৃতুক্নীতা যাঁদৃশং মরমঙ্নী |. 
তাদৃশং জনয়েৎ পুক্রৎ ভর্তারং দর্শয়েদতঃ ॥ 
ততো বিধানং পূত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেছ 
কর্মাস্তে চ ক্রমং হোনমারভেত বিচক্ষণঃ | 



অধ্যায় ২।] নিদানস্থণনহ | ২৬১ 

ততোইপরাছ্ছে পুমান্ মাঁসং ব্রহ্মচারী সর্পিঃক্ষিপ্ধঃ সর্পিঃক্ষী- 
রাভ্যাৎ শাল্যোদনৎ ভুক্ত মাসৎ ব্রচ্ষচারিণীৎ তৈলক্গিদ্ধীং তৈল- 
মীষোতরাহারাং নাঁরীমুপেয়াদ্রাত্রে! সামাদিভিরভিবিশ্বীশ্য বিকপ্পৈ- 
বঞ্চতুর্থ্যাৎ ষঞ্ত্যামফম্যাৎ দশম্যাং দাদশ্যাৎ চোপেয়াদিতি পুভ্রকীমঃ | 

এষ,তরোত্রং বিষ্যাদাযুরারোগ্যমেব চ। 

প্রজাঁসৌভাগ্যমৈশ্বর্যৎ বলঞ্চ দিবসেষু বৈ 
অতঃ পরং পঞ্চম্যাৎ সপ্তম্যাৎ নবম্যামেকাদশ্যাঞ্চ জ্রীকামঃ 

ত্রয়োদশী প্রভৃতয়োনিন্দ্যাঃ | 

তত্র প্রথমে দিংসে প্তুমত্যাৎ মৈথুনখীমনমনা যুষ্যৎ পুংসীৎ ভবতি | 

যশ্চ তত্রাধীরতে গর্ভ? স প্রসবমানে! বিষুচ্যতে | দ্বিতীয়েইপ্যেবহ 
স্থতিকাগুছে বাঁ|। তৃতীয়েইপ্যেবমসন্পুর্ণাক্্োহিপ্পাধুর্ববা ভবতি। 

চতুর্থেতু সম্পৃর্ণাঙ্গে! দীর্ধায়ুশ্চ ভবতি। নচ প্রবর্তমানে রক্তে 
বীজং প্রবিষৎ গুণকরৎ ভবতি যথা নগ্ভাঁৎ প্রতিআ্োতঃপ্লীবিজ্ত্রবাৎ 
প্রক্ষিপ্তৎ প্রতিনিবর্তৃতে নোর্ধঙ্গস্ছতি তদ্বদেব দ্রফব্যং | তম্মান্িয়- 
মবতীং ত্রিরাত্রং পরিহছরেৎ 1 অতঃ পরং মাসাহপেয়াঁৎ | 

লন্বগর্ভায়াশ্চৈতেষহঃস্হ লক্ষণ/বটশুঙ্গসহদেবাবিশ্বদেবানা- 
মন্ততমৎ ক্ষীরেণীভিযুত্য ত্রীংশ্চতুরো বা বিন্দৃন্ দগ্ভাদ্দক্ষিণে নাসা- 

পুটে পুজ্কামায়ৈ নচ তান্রিষ্টীবেৎ | 
গ্রুবঞ্থতুর্ণবং সানিধ্যাদ্গর্ভঃ স্যাদ্বিধিপুর্ব্বককঃ | 
ধতুক্ষেত্রান্ুবীজানাং সামগ্র্যাদস্কুরো! যথা ॥ 
এবং জাতা রূপবস্তো মহাসত্বাশ্চিরাস্ুষঃ | 

ভবস্ত্যণশ্য মোক্তারং সৎপুজ্ঞাঃ পু্রিণে। হিভাঁঃ ॥ 

তত্র তেজোধাতুঃ সর্ধবর্ণানাং প্রভবঃ স যদ গর্ভোৎপত্তীব- 
নবাতুপ্রাক়ো ভবতি তদ1 গর্ভং গৌরং করোতি পৃথিবীধাতুপ্রায়ঃ 
কষৎ পৃথিব্যাকাশাতুপ্রায়ঃ কফশ্যামৎ তোয়াকাশধাতুপ্রায়ো 

শৌরশ্যাম্যৎ | যাদৃধণমাহারমুপমেবতে গর্ভিণী তাদৃর্ণপ্রনবা 



২৬২ সুশ্রচতঃ | | অধ্যায় ২ 

ভবতীত্যেকে ভাষস্তে | তত্র দৃ্টিভাঁবমপ্রতিপন্থ তেজে! জাত্যন্ধং 

করোতি | তদেব রক্তানুগতৎ রক্তাক্ষৎ পিতীনুগতৎ পিঙ্গাক্ষং 

শ্নেম্মান্ুগিতৎ শুল্কাক্ষৎ বাভানুগতৎ বিবৃতাক্ষমিতি | 

ভবন্তি চাত্র | 

ঘতপিণ্ে। ষখৈবাগ্সিমাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে | 

বিসর্পত্যার্তবৎ নার্ধ্যাস্তথ|! পুংসাৎ সমাগীমে ॥ 

বীজেহত্তব্বারুনা ভিন্লে দ্বেখ জীবে কুক্ষিমাগীতে৭। 
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্শেতরপুরঃসরে ॥ 
পিত্রোরত্যপ্পবীজত্বাদাসেক্যঃ পুকষো! ভবেহ | 

স শুক্রং প্রাশ্ট লভতে ধজোচ্ডাঁয়মসংশয়ং ॥ 

যঃ পুতিযৌনে জাঁয়তে স সৌগন্ষিকসংজ্ভিতঃ | 
স যোনিশেফসোর্গীন্ধমাপ্রায় লভতে বলং ॥ 

স্মে গুদেহব্রক্ষচর্য্যান্ভঃ জ্্রীযু পুংবৎ প্রবর্ততে | 

কুম্তীকঃ স চ বিজ্ঞেয়ঈর্ধ্যকৎ শৃণু চাঁপরৎ ॥ 

দৃষট 1 ব্যবায়মন্তেষাৎ ব্যবায়ে যঃ প্রবর্ততে। 

ঈর্ষ্যকঃ স চ বিজ্বেরঃ ষণ্ডকৎ শৃগু পঞ্চম ॥ 

যে ভার্ধ্যায়ামৃতো মোহাঁদক্গনেৰ প্রবর্ততে | 
ততঃ স্ত্রীচেষ্টিতাকারো৷ জায়তে ষগুসংজ্ভিতঃ ॥ 

প্লতো পুকষবদ্ধাপি প্রবর্তেতাঙ্গন যদি | 
তত্র কন্তা! যদি ভবেৎ স1 ভবেন্নরচেক্টিতা ॥. 
আসেক্যশ্চ সুগন্ধী চ কুম্তীকশ্চের্য্যকম্তথ]। 
সরেতসম্ত্বমী ভ্ঞেয়! অশুক্রঃবণ্ডসংজ্ভিতঃ ॥ 

অনয়া বিপ্ররুত্যা তু তেষাৎ শুক্রবহাঃ সিরাঃ ॥ 

হর্ষাৎ স্ফুটত্বমায়ান্তি ধজৌদ্ছাস্ততোভবেৎ | 
আহারাচারচেষ্টাভির্ধাদৃশীভিঃ সমন্থিতৌ | 
্ত্রীপুংসৌঁ সমুপেয়াতাৎ তয়োঃ পুজ্রোপি তাদৃশঃ ॥ 



অধ্যায় ২।] নিদানস্থানৎ | ২৬৩ 

যদ! নার্ধ্যাবুপেয়াতাং ব্বষস্থাস্তো! কখঞ্চন। 

মুগ্চন্তো শুক্মন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে | 
খতুন্বাত৷ তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাবহেৎ | 
আর্তবং বামুরাঁদায় কুক্ষে1 গর্ভং করোতি হি॥ 
মাসি মাসি বিবর্দেত গর্ভিণ্যা গর্ভলক্ষণং | 

কললং জায়তে তম্যা বর্জিতৎ পৈতৃকৈগু”ণৈঃ ॥ 
সর্পরস্চিককুম্মাগুবিক্ুতাকৃতয়শ্চ ষে। 
গর্ভান্ত্েতে স্ত্িয়াশ্চৈৰ জ্ঞেয়াঃ পাপরুতা ভূশৎ ॥ 

গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দৌহৃদে চাবমানিতে। 
ভবেৎ কুজঃ কুণিঃপক্কুমুকে। মিথ্িণ এব চ ॥ 

মাতাপিত্রোস্ত নাস্তিক্যাদশুডতৈশ্চ পুরাক্কতৈঃ 
বাতাদীনাঞ্চ কোপেন গর্ভে বিকৃতিমাপ্র,য়াৎ । 
মলাপ্পত্বাদদযোগীাচ্চ বায়োঃ পক্কাশয়হ্যচ | 

বাতমৃত্রপূরীষাঁণি ন গর্ভস্থঃ করোতি হি ॥ 
জরায়ুণ! মুখেচ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেক্টিতে | 

বায়োন্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি ॥ 

নিশ্বীসোচ্ছাসসজ্কোভন্বপ্রান্ গর্ভোইধিগচ্ছতি | 

মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছাসসজ্বোভন্বপ্রসম্ভবান্ ॥ 

সন্নিবেশঃ শরীরাণাৎ দস্তানাৎ পতনোভ্ভবেণ | 

তলেষমভ্তবে যশ্চ রোম্ণীমেতৎ স্বমভাবতঃ ॥ 

ভাবিতাঃ পুর্ব্বদেহেষু সততং শাস্তবুদ্ধয়ঃ। 
ভবস্তি সততভুয়িষ্ঠাঃ পুর্বজাতিম্মরা নরাঃ | 
কর্মণ। চোদিতে। যেন ত্দাপ্পোতি পুনর্ভবে। 

অভ্যন্তীঃ পূর্বদেছে যে তানেব ভজতে গুণান্॥ 



২৬৪ সুশ্রুতঃং | | অধ্যায় ৩। 

তৃতীয়োৎ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো গর্ভাবক্রান্তি শারীরং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

সৌম্যং শুক্রমার্তবমাগ্নেয়মিতরেষাঁমপ্যত্র ভূতানাৎ সারিধ্যমস্তযগুনা 
বিশেষেণ পরস্পরোপকারাৎপরমস্পরানুগ্রহাৎপরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ | 

তত্রস্্রীপুৎ সয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুকদীরয়তি | তত- 
স্তেজোইনিলসন্লিপাতাক্ছুক্রং চ্যুতং যোনিমভি প্রতিপদ্যতে সংস্যজ্যতে 

চার্তবেন | ততোক্্নিসোমস্ংযোগাঁৎ সংস্জ্যমানোণগর্ভো শর্ভীশয়- 
মন্ুপ্রতিপদ্যতে | ক্ষেত্রজ্ো বেদয়িতা স্পৃ্টী স্বাত৷ দ্রফী শ্রোতা 
রসয়িতা পুকষঃ অরফী গন্ত1 সাক্ষী ধাতা বন্ত। যৌইসাবিত্যেবমাদিভিঃ 
পর্ধ্যায়বাচকৈর্নীমভিরভিধীয়তে দৈবসংযোগাদক্ষয়োহব্যয়োইচিত্ত্যো- 
ভূতাস্বন! মহ্থান্বক্ষৎ সত্বরজন্তমৌভির্দেবান্থরৈরপরৈশ্চ ভাবৈরবাযু- 
নাভিপ্রের্যযমাণে। গর্ভীশয়মন্ত প্রবিশ্ঠাবতিষ্ঠতে | 

' তত্র শুক্রবাঁছল্যাৎপুমানার্তববাহুল্যাঁৎস্ত্রী সাম্যাছুভয়োর্নপুও 

সকমিভি। খ্বতুস্তদ্বাদশরাত্রৎ ভবতি হুষ্টার্তবঃ | 
অদৃষীর্তবাপ্যক্তীত্যেকে ভাষস্তে | 

ভবন্তি চাত্র | 

পীনপ্রসন্নবদনাৎ প্রক্রিন্নাত্বমুখদ্বিজাং | 
নরকামাং প্রিয়কথাৎ অস্তকুক্ষ্যক্ষিমুর্ধাজাঁং ॥ 

স্ক,রভূজকুচশো ণিনাভ্যুকজঘনস্ফিচং ॥ 

হযৌিস্ক্যপরাঞ্চাপি বিষ্ভাদৃতুমতীমিতি | 
নিয়তং দিবসেইভীতে সঙ্কুচত্যত্থুজো.ষথ। ॥ 
প্লৃতী ব্যতীতে নার্ধ্যান্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথ! | 

মাসেনোপচিতৎ কাঁলে ধমনীভ্যাঁন্তদার্তবং ॥ 

ঈবৎরুষং বিগন্ধঞ্চ বাযুর্যোনিমুখং নয়েৎ | 
তথ্বর্যাৎদ্বাদশাঁও কালে বর্তমীনমন্যক্ পুনঃ ॥ 



অধ্যায় ৩1) শারীরস্থানং | ২৬৫ 

জরাঁপকশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয় | 

যুগেষু তু পুম্ন পোক্তো দিবসেঘইন্তথাইবল] ॥ 

পুষ্পকালে শুচিস্তম্মাদপত্যার্থা স্ত্বিয়ং ব্রজেৎ ॥ 

তত্র সচ্ভোগৃহীতগর্ভায়। লিঙ্গানি,_শ্রমোগ্লীনিঃ পিপাসা সকৃথি- 

সদনং শুক্রশোৌণিতয়োৌরববন্ধঃ স্ফূরণঞ্চ যোনেও | 

স্তনয়োঃকফমুখতা রোমরাজ্যযদ্ামস্তথ! | 
অক্ষিপক্ষবাঁণি চাপ্যস্তাঁঃ সৎমীল্যন্তে বিশেষতঃ ॥ 

অকামতশ্ছর্দয়তি গন্ধাহুছিজতে শুভাঁৎ। 

প্রসেকঃ সদনগ্চাপি গর্িণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে ॥ 

উদ] প্রভৃজ্যেব ব্যায়াম ব্যবাঁয়মপতর্পণমতিকর্ষণৎ দিবাম্বপ্রং 

রাত্ৰিজাগখবরণৎ শোঁকৎ যানাবরোহণং ভত়মুৎকুটকাসনৎ চৈকাস্ততঃ 

শ্রোদিক্রিয়া শোঁণিতমোক্ষণৎ চাঁকাঁলে বেগবিধারণঞ্চ ন সেবেত। 

দোবাঁভিষাতৈর্র্ভিণ্যা যে যো ভাগঃ প্রশীভ্যতে | 
সস ভাগঃ শিশোস্তশ্য গর্ভন্থশ্য প্রপীড্যতে ॥ 

তত্র প্রথমে মানি কললং জায়তে | দ্বিতীয়ে শীতোম্মানিলৈ- 
বরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাঁভৃতাঁনাঁৎ সঙ্ঘাঁতে। ঘনঃ সঞ্ভীয়তে যদি পিগুঃ 

খুমান্ স্্রীচেৎ পেশী নপুংসকঞ্চেদর্দরমিতি | তৃতীয়ে হস্তপাদশি- 
রসাৎ পঞ্চ পিগুকানি বর্তত্তে ইঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাঁগশ্ স্থন্ষেন! ভবতি | 

চতুর্থে সর্ধান্্ প্রত্যব্গবিভাখঃ প্রব্যক্ততরে ভবতি গর্ভহৃদয় প্রব্যক্ত- 
ভাঁবাচ্চেতনাধাতুরভিব্যক্তে। ভবতি কম্মাত্ততস্থানত্বাতন্মাদর্ড- 
শ্চতুর্থে মাশ্যভিপ্রায়মিক্ড্রিয়ার্থেরু করোতি দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং 

দৌহৃদিনীমাচক্ষতে | দৌহ্ৃদবিমাঁননাঁৎ কুজৎ কুণিৎ খঞ্জং জড়ং 
বামনং বিকতাক্ষমনক্ষৎ ব! নারী স্থুতং জনয়তি | তস্মাৎ স! যগ্যদি- 
চ্ছেত্তত্ুস্যৈ দাপয়েৎ 4 লব্ধদৌহ্ৃদ। হি বীর্য্যবন্তং চিরাযুষঞ্চ পুক্রং 
জনয়তি | 

২৩ 



২৬৬ অুশ্রাততঃ | | অধ্যায় ৩| 

ভবন্তি চাত্র। 

ইত্জিয়ার্থাৎন্তর যান্ যান্সা ভোক্ত,মিচ্ছতি গর্ভিণী| 

গর্ভীবাধভয়াভাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ ॥ 

স! প্রাপ্তাদৌহ্ৃদ। পুত্র জনয়েত গুণান্বিতং | 
অলব্ধদৌহৃদ! গর্ভে লভেতাত্নি বা ভয়ং ॥ 
যেষু যেসিক্দ্রিয়ার্থেনু দৌহ্ৃদে বৈ বিমাননা | 
প্রজায়েত স্থতশ্যার্তিস্তন্মিংস্তম্মিংস্তখেক্দিয়ে ৷ 

রাজসন্দর্শনে যন্যা। দৌহ্ৃদং জায়তে স্ত্িয়াঃ | 
অর্থবন্তং মহাঁভাঁগং কুমারৎ স' প্রস্থয়তে ॥ 

ছুকুলপট্টকৌশেয়ভূষণাদিযু দৌহৃদাৎ ॥ 
অলঙ্কারৈবিণং পুত্র ললিতং স৷ প্রস্থয়তে । 

আশ্রমে সংবতাত্রানং ধর্মশীলং প্রস্থয়তে ॥ 

দেবতা প্রতিমায়ান্ত প্রস্থতে পার্দোপমং | 

দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিৎসাশীলং প্রস্থয়তে | 

গৌধামাংসাইশনে পুত্র সুষুগ্দুং ধারণাত্বকং | 

শীবাং মাঁংসেচ বলিনং সর্বক্লেশসহস্তথ। ॥ 

মাহিষে দৌহদাচ্ছুরৎ রক্তাক্ষং লোমসংযুতৎ | 
বরাহুমাংসাৎ স্বপ্পালুং শুরৎ সঞ্জনয়েৎস্ুতং ॥ 

মার্থীদ্রিক্রান্তজভ্ঘালং সদ! বনচরং স্ুুতং | 

স্সমরাদ্িগ্রমনসং নিত্যভীতৎ চ তৈভ্তিরাৎ ॥, 

অতোইনুক্তেযু যা নারী সমভিধ্যাতি দৌহ্ৃদং | 
শরীরাঁচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি ॥ 

কম্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যৎ পুনর্ভবেৎ | 

বথা তখা দেবযোগাদ্দৌহৃদৎ জনয়েৎ হৃদি ॥ 
পঞ্চমে মনও প্রতিবুদ্ধতরৎ ভবতি | ষষ্চে বুদ্ধি | সপ্তমে সর্বধাঙ্গ- 

প্রত্ঙ্বিভাগঃ প্রব্ক্ততরঃ | অফমেইস্থিরোভবত্যোজজ্তত্র জাত- 
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শ্চেন্্ জীবেন্িরোজস্তান্ৈর্ধতভাগত্বাচ্চ ভাঁতো৷ বলিৎ মাঁংসৌদনমস্দৈ 
দাপয়েৎ | নবমদশমৈক্ষাদশদ্বাদ শীনামন্যতমস্মিঞ্ীয়তে | অতোগন্থ। 
বিকারী ভবতি। 

মাতুস্ত খলু রসবহায়াৎ নাড্যাৎ গর্ভনাভিনাঁড়ী প্রতিবদ্ধ! সাস্য 
মাতুরাহাররসবীর্ধ্যমভিবহুতি | তেনোপন্সেছেনাম্যাঁভিব্দ্ধির্ভবতি | 

অসঙঞ্জাতাঙ্ব প্রত্যঙ্গ প্রবিভাগমানিষেকাৎপ্রভৃতি সর্বশরীরাবয়বানু- 
সারিণীনাং রসবহানাং তির্ধ্যগ্শীতাঁনাৎ ধমনীনামুপস্বেছে! জীবয়তি | 

গার্ভন্য হি সম্ভবতঃ পুর্ব্বং শিরঃ সম্ভবতীত্যাহু শৌনকঃ শিরো- 
মূলত্বাদ্দেছেক্ড্িয়াণীৎ | হৃদয়মিতি ক্তবীর্য্যে। বুদ্ধেন্মনসশ্চ স্থানত্বাৎ | 

নাভিরিতি পীরাশ্র্য্যস্ততে হি বর্ধতে দেহোদেহিনঃ| পীণিপীদমিতি 
মার্কেয়ন্তম্মুলতাঁচেম্টীয়। গর্ভন্ | মধ্যশরীরমিতি স্থভৃতিশৌ তিমস্ত- 
নলিবদ্ধন্রীৎ সর্দগীত্রসম্ভবন্ত | তত, ন সম্যক্। সর্ধাহ্গপ্রত্যঙ্থানি যুগপৎ 

সম্ভবস্তীত্যাহ ধন্বস্তরিগ্র্ডস্য সুন্ষমত্বান্নোপলভ্যান্তে বংশাঙ্করবৎ চুতফ- 
লবচ্চ | তগ্যথ! | চুতফলে পরিপক্ক কেশরমাংসাস্থি মজ্জানঃ পুথশ- 

দৃশ্যন্তে কালপ্রকর্ষাস্তান্তেব তকগে নোপলভ্যন্তে স্থন্ষনত্বাত্েযাং- 

কেশরাদীনাৎ কালঃ প্রব্যস্ততাৎ করোতি 1 এতেনৈৰ বংশাঙ্ক রোই- 
পিব্যাখ্যাতঃ! এবং গর্ভন্য তাকণ্যে সর্বেঙ্থ প্রত্ঙ্গেষ সৎস্যপি 

সৌন্ষাঁদনুপলব্ধিঃ | তান্যেব কালপ্রকর্ষাৎ প্রব্যক্তীনি ভবস্তি | 
তত্র গর্ভস্য পিতৃজমাতৃজরসজাত্বজসত্বজসাত্ম্জানি শরীরলক্ষ- 

ণানি ব্যাখ্যামঃ|, শীর্ভম্য কেশশ্মআ্রঃলোমাস্থিনখদস্তসিরাস্নায়ুধমনীরেত$- 

প্রভৃতীনি স্ছিরাণি পিতৃজানি | মাংসশোণিতমেদো মজ্জন্থন্নীভিযুৎ- 
প্লীহান্তবগুদপ্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি। শরীরোপচয়ো বলৎ বণঃ 

স্থিতির্ধানিশ্চ রসজাঁনি। ইন্ড্িয়াণি জ্ঞানৎ বিজ্ঞনমাুঃ ল্ুখছুঃখাদি- 
কঞ্চাত্বজানি | সত্বজান্যুত্তরৎ বক্ষ্যাম2 | বীর্ধ্যমারোশগ্যৎ বলবণোঁ 

মেধ! চ সাত্বজানি | " 

তত্র যশ্য! দক্ষিণে স্তনে প্রাক পয়োদর্শনং ভবতি দক্ষিণাক্ষিম- 
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হত্ৃঞ্চ পুর্ববঞ্চ দক্ষিণৎ সকৃথ্যুৎ্কর্যতি বানুল্যাচ্চ পুক্রামধেয়েষু দ্রব্যেষু 
দৌহুদমভিধ্যায়তি স্বপ্রেষু চৌঁপলভতে পঠঘোৎপলকুমুদাআাতকা- 
দীনি পুক্রামান্তেব প্রসন্নমুখবর্ণাচ ভবতি তাং ব্রয়াৎ পুভ্রমিয়ৎ জন- 

ধিষ্যতীতি তদ্বিপর্য্যয়ে কন্াঁং | যশ্যাঃ পার্খদবয়মুন্নতম্পুরস্তান্লিগ্ধতমুদরৎ 
প্রাগ্ধীভিহিভলক্ষণৎ চ তন্ নপুংসকমিতি বিষ্ভাৎ |. যন্যা মধ্যে 

নিশ্বং দ্রোণীপ্রভৃতমুদরৎ সা যুগ্মৎ প্রস্থ্র়ত ইতি। 
ভবস্তি চাত্র | 

দেবতা ব্রা্ষণপরাঁঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ। 
মহাগুণান্ প্রন্থুয়ন্তে বিপরীতান্ত নিগুণান্ ॥ 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্তিঃ স্বভাঁবাদেব জায়তে। 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্ত৷ যে ভবন্তি গুণাগুণাঁঃ ॥ 
তে তে গর্ভশ্য বিজ্ঞেয় ধর্মীধর্মনিমিত্তজাঃ ॥ 

চতুর্থোইধ্যায়ঃ | 

অথাতে। গর্ভব্যাকরণৎ নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্তাম2 | 

অগ্নিঃসোমে। বাযুঃ সত্বং রজস্তমঃ পঞ্চেক্দ্রিয়াণি ভূতাস্তব্বেতি 

প্রাণাঃ | 

তশ্য খন্বেব্প্রবততশ্য শুক্রশোণিতশ্যাভিপচ্ামানহ্য ক্ষীর- 

ম্যেব সম্তানিকাঁঃ সপ্ত ত্বচো ভবস্তি। তাসাৎ প্রথমাইবভাঁসিনীৎ 

নাম যাসর্ধবর্ণনবভাসয়তি পঞ্চবিধাঁঞ্চ ছায়া প্রকাশয়তি স! 

ব্রীহেরষ্টাদ শভাগপ্রমাণ। সিধুপদ্কণ্টকাধিষ্ঠান! দ্বিতীয়! লোহিত" 
নাম যৌড়শভাখপ্রমাণ। তিলকী'লকন্থস্ছব্যঙ্গাঁধিষ্ঠান! তৃতীয়া শ্বেতা 
নাম দ্বাদশভাগপ্রমাঁণী চর্মদলাজগলীমশকাধিষ্ঠান। চতুর্থী তাত 
নামাষটভাগপ্রমাণ। বিবিধকিলাসকুষ্ঠাধিষ্ঠান! পঞ্চমী বেদিনী নাঃ 
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ব্রীহিপঞ্চভাখপ্রমাণ। কুষ্ঠবিসর্পাধিষ্ঠানা ষষ্ঠী,রোছিণী নাম ত্রীহি 
প্রমাণ! গ্রস্থ্যপচ্যর্ব-্দজ্লীপদগলগণ্ডাধিষ্ঠানা সপগুমী মাংসধর1 নাম 
ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা ভগন্দরবিদ্রধ্যর্শোধিষ্ঠানা যদেততপ্রমাণৎ নির্দিষ্ট 

তশ্বাংসলেঘবকাশেষু ন ললাটে স্থন্ষমান্কুল্যাদিযু। যতো! বক্ষ্যতুযদ- 
রেষু ব্রীহিমুখেনাস্কুচৌদর প্রমাণমবগাড়ং বিধ্যেদিতি | কলা? খন্বপি 

সপ্ত সম্ভবস্তি ধাত্বাশয়াস্তরমর্্যাদাঁঃ| 

ভবতশ্চাত্র | 

যথাছি সারঃ কান্চেষু ছিদ্মানেষু দৃশ্যতে | 
তথ ধাতুহি মাঁংসেু ছিদ্ভমাঁনেু দৃশ্যতে ॥ 

স্রাযুভিশ্চ গ্রতিচ্ছন্নীন্ সম্ভতাৎশ্চ জরামুণ। | 

শ্লেক্ষণ! বেক্টিতাংশ্চাঁপি কলাভাগাৎস্তু তান্বিছঃ ॥ 
ত'সাং প্রথম! মাংসধর। নাম যম্যাৎ মাংসে সিরাআীযুধমনী- 

আতসাৎ প্রতীন! ভবস্তি | 
ভবস্তি চাত্র। 

যথা বিসমৃণালানি বিবর্ধান্তে সমস্ততঃ | 

ভূমেখ পঙ্ষোদকস্থানি তথ! মাসে সিরাঁদয়ঃ ॥ 
দ্বিতীয়া রক্তধর! নাম মাৎসন্যাভ্যন্তরত স্তশ্তাৎ শোণিতৎ বিশে- 

ষতশ্চ সিরা স্গু যকুত্প্রীহ্বোশ্চ ভবতি | 
ভবতি চাত্র। 

বক্ষান্থাভি প্রহতাৎ ক্ষীরিণঃ ক্ষীরমাবছেৎ । 

মাসাদেবং ক্ষতাঁৎ ক্ষিপ্রং শোণিতৎ স্প্রসিচ্যতে ॥ 

তৃতীয়া মেদোঁধরা নাম মেদোহি সর্ন্বভূতানামুদরস্ছমণস্থিস্ু চ 
মহৎস্থুচ মজ্জা ভবতি। 

ভবতি চাত্র। 

স্ুলাস্থিহু বিশ্ুশষেণ মজ্জ1 ত্বভ্যন্তরাতিতঃ| 

অথেতরেষু সর্কেষু সরক্তৎ মেদউচ্যতে ॥ 



২৭ও স্ুঙ্চতঃ | | অধ্যায় ৪ | 

শুদ্ধমাংসম্য যঃ স্েছঃ স। বসা পরিকীর্তিত৷ ॥ 

চতুর্থী শ্লেম্মধর! নাম সর্বসন্ধিষু প্রীণভূতাৎ ভবতি। 

ভবতি চাত্র | 

নেহাভ্যক্তে যথাত্বক্ষে চক্রৎ সাধু প্রবর্ততে । 

সন্ধয়ঃ সাধু বর্তস্তে সংশ্লিফীঃ শ্লেক্মণ! তথা ॥ 
পঞ্চমী পুরীষধরা নাম যাস্তঃকো্ঠে মলমভিবিভজতে পক্ধী- 

শয়স্থা | 

ভবতি চাত্র। 
যরুৎসমন্তীৎ কোন্ঠঞ্চ যথা ন্ত্রাণি সমাশ্রিতা | 

উ্তুকম্থৎ বিভজতে মলং মলধরা কল? ॥ 

যষ্ঠী পিতধর! নাম য। চতুর্বিধমন্নপানমুপযুক্তমামাশয়াৎ প্রচ্যুত€ 

পক্কাশয়োপস্থিতং ধারয়তি | 

ভবতি চাত্র | 

অশিতৎ খাঁদিতং গীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং হণাং | 

তজ্জীর্য্যতি যথাকালং শোধিতং পিত্ততেজসা ॥ 

সগুমী শুক্রধর নাম যা সর্বপ্রাণিনাৎ সর্বশরীরব্যাপিনী | 

ভবস্তি চাত্র। 

যখা পয়মি সর্পিন্ত গুড়শ্চেক্ষেণ রসে! যথ1 | 
শরীরেষু তথা শুক্রৎ হুণীৎ বিষ্ভান্ভিষথরঃ ॥ 

দ্যঙ্কুলে দক্ষিণে পার্খে ব্তিদ্ধারশ্া চাপ্যথঃ | 

মুত্রআোতঃপথাচ্ছুক্রৎ পুক্রষস্য প্রবর্ততে ॥ 
কৎস্নদেহাশ্রিতৎ শুক্রৎ প্রসম্নমনসস্ভথা! | 

স্ত্রী ব্যাঁযস্ছতশ্চাপি হর্ষযাতিৎ সম্প্রবর্ততে ॥ 
থৃহীতগর্ভাণ। মার্তববহথানাৎ আৌতসাৎ ত্্ণন্যবকধ্যন্তে গর্ভে 

তম্মাদৃঘৃহীতগর্ভাণামার্তবং ন দৃশ্ততে | ততস্তদরধঃ প্রাতিহতমুদ্ধমা- 
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গতমপরঞ্ধোপচীয়মানমপরেত্যধীয়তে | শেষঞ্চোর্ধতরমাগতং পয়ো- 

ধরাবভিপ্রতিপদ্ভতে তম্মাদগর্ভিণ্যঃ গপীনোন্নতপয়োধর1 ভবস্তি | 
গর্ভস্য ষক্কৎপ্লীহানেখ শোণিতজো | শোণিতফেনপ্রভবঃ 

ফুপ্ফুসঃ শোণিত কিউপ্রভব উত্ঠকঃ | 
অশস্যজঃ শ্লেক্মণশ্চাপি ষঃ প্রসাদঃ পরোমতঃ | 

তং পচ্যমানং পিতেন বানত্রশ্চাপ্যন্ধাঁবতি ॥ 

ততো ইন্যান্ত্রাণি জায়ন্তে গুদৎ বক্তিশ্চ দেহিনঃ | 

উদরে পচ্যমানানামাঞ্মানাদ্রক্সসীরবহ ॥ 
কফশোণিতমাৎংসাঁনাঁৎ সারে জিহ্ব! প্রজায়তে | 

যথার্থমুত্ষণ। যুক্তে। বায়ুঃ আতাৎনি দীরয়েছ | 

অনুপ্রবিশ্ঠ পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথ | 

মেদসঃ স্মেহমাদায় সিরা স্বাস্বত্বমাপ্ন্য়াৎ ॥ 

সিরাণাং চ মৃছুঃ পাকঃ আ্রায়ুনাঞ্চ ততঃ খরঃ| 

আশয্যাইভ্যানযোগেন করোত্যাশয়নম্তবৎ ॥ 

রক্তমেদঃপরসাদাদ্বুকে মাংসাস্থক্ফমেদঃপ্রসা দাদ্বষণেঁ শোণি- 
তকফ্প্রসাদজং হদয়ং যদাশ্রয়া হি ধমন্তঃ প্রাণবহাঃ| তশ্যাধে! 

বামতপ্রৌহা। ফুপফ্ুসশ্চ দক্ষিণতো যকৎ ক্লোম চ। 
তদ্হৃদয়ৎ বিশেষেণ চেতনাস্থাঁনমতস্তশ্মিংস্তমসারভে সর্বপ্রা- 

ণিন: স্বপস্তি | 

ভবতি চাঁত্র। 

পুগুরীকেণ সদৃশং হদয়ং শ্যাদধোমুখং | 

জাগ্রতস্তদ্বিকশতি স্বপতশ্চ নিমীলতি ॥ 
নদ্রান্ত বৈঝবীং পাঁপমানমুপনিশস্তি স| স্মভাঁবত এব সর্র্ধ- 

প্রাণিনোইভিস্পৃশতি | 

তত্র যদ সংজ্ঞাবহানি তৌতাংজি তমোভূরিন্তঃ শ্লেক্ম। প্রতি- 

পগ্যতে তদা তামসো! নাম নিদ্রা! সম্তবত্যনববোধিনী সা প্রলয়কালে | 



২৭২ জুশ্রগ্তঃ |. | অধ্যায় ৪। 

তমোভূয়িষ্ঠানামহঃস্থ নিশীন্চ ভবতি | 'রজে। ভূরিষ্ঠানামনিমিতং | 
সত্তভূয়িষ্ঠীনামর্ধরাত্রে | ক্ষীণশ্লেম্মণীমন্তিলবহছলানাং মনঃশরী- 

রাভিভাপবভাঞ্চ নৈৰ সা বৈকারিকীভবতি | | 

ভবস্তি চাত্র | | 

হৃদয়ঞ্জেতনাস্থানমুক্তং স্ুশ্রত দেহিনাৎ | 

তমোইভিভূতে তম্মিংভু নিদ্রা বিশতি দেহিনাৎ ॥ 

নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্ব বোধনে হেতুকচ্যতে। 
স্বভাব এব ব! হেতুর্ধরীয়ান্ পরিকীর্ত্যতে ॥ 
পূর্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্বা! স্বপতঃ প্রভু । 

রজোয়ুক্তেন মনসা গৃত্ৰীত্যর্থান্ শুভাশুভান্ । 
করণানাং তু বৈকল্যে তমসাঁভিপ্রবর্ধিতে | 
অন্বপন্নপি ভূতাত্বা! প্রস্গুইব চোঁচ্যতে ॥ 

, সর্ধর্তষু দিবান্বাপঃ প্রতিসিদ্ধোইন্থাত্র শ্রীক্যাৎ| প্রতিযিদ্ধে- 
খর্িতু বাঁলবদ্ধস্ত্রীকর্ষিতক্ষতক্ষীণমগ্তানিত্যযাঁনবাঁহনাধকর্মপরিশ্রাস্তা- 

নামতুক্তবতাঁং মেদঃম্যেদকফরসরক্তক্ষীণানামজীর্নিনাঞ্চ মুহূর্তং দিৰা 
স্বপনমপ্রতিষিদ্ধং | রাত্রাবপি জাশগরিতবতভা জাগরিতকা- 

লাদর্ধমিষ্যতে দিবাস্বপ্রঃ | বিক্ৃতির্থি দিবাস্বপ্লোনাম তত্র স্বপ- 

তামধর্মঃ সর্বদোষপ্রকোপশ্চ | তত্প্রকোপাচ্চ কাসম্বাঁসপ্রতিশ্টায়- 

শিরোগৌরবাক্গমর্দীহরোচকজ্রামিদৌর্ব্বল্যানি ভবস্তি। রাত্রাবপি, 
জাগরিতবতাং বাতপিভনিমিত্াস্তএবোঁপদ্রবা ভবস্তি 

ভবস্তি চাত্র। 

তন্মানন জাগৃয়াদ্রাত্রো। দিবান্বপ্রঞ্চ বর্জয়েহ। 
জ্ঞাত দৌষকরাবেতৌ বুধঃ ্বপ্রং মিতঞ্চরে ॥ 
অরোগঃ স্থুমন। ছ্যেবং বলবর্ণাম্বিতো বষঃ। 

নাতিস্তুলকূশঃ ভ্রীমান্নরে জীবেৎ সমাঃ০শতং ॥ 
নিত্রাসাত্ীকৃতা ফৈস্ত রাঁত্রোচ যদি ব! দিব! | 
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ন তেষাৎ স্বপতাং দোৌষে৷ জাগ্রতাৎ ব1 বিধীয়তে ॥ 
নিদ্রানাশোহনিলীৎপিতানম্বনস্তাঁপাঁৎ ক্ষয়াদপি | 

সম্ভবত্যভিঘাতাচ্চ প্রত্যনীকৈঃ প্রশাম্যতি ॥ 
নিদ্রানাশেহভ্যঙ্গ যোগো! মৃর্থি, তৈলনিষেবর্ণৎ। 
গাত্রস্যোদর্তনঞ্ৈব ছিতং সংবাহনানি চ ॥ 
শীলিখোধুমপিফীনভ ক্ষ্যৈরৈক্ষবসংক্কতৈঃ | 
ভোঁজনং মধুরৎ স্সিপ্ধৎ ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ ॥ 

রসৈর্বিলেশয়ানাঞ্চ বিক্ষিরাপীত্তখৈবচ ॥ 
দ্রাক্ষাসিতেক্ষুত্রব্যাণীমুপযোগো! ভবেক্লিশি | 

শয়নাসনযাঁনানি মনোজ্ঞানি মৃদূনিচ ॥ 

নিদ্রানাশেতু কুব্ৰীতি তথান্তান্যপি বুদ্ধিমান্ । 
বমেনিদ্রীতিযোগেতু কুর্যযাৎ সংশোধনানিচ | 

লভ্ঘনং রক্তমোক্ষঞ্চ মনোব্যাকুলনাঁনি চ ॥ 

কফমেদোবিষার্ভীনাৎ রাত্রে! জাশরণং হিতং ॥ 
দিবাম্মপ্রশ্চ ভূট্শুলহিকাইজীর্ণাতিসারিণাঁৎ । 
ই্জরিয়ার্থেসংপ্রাপ্তির্গো রবৎ অন্তণৎ ক্রমঃ ॥ 
নিদ্রার্তশ্যেব যস্যেহ! তশ্য তন্দ্রা বিনির্দিশেৎ | 

পীত্বকমনিলোচ্ছাসমুদ্ধেষ্টন্ বিরতীননঃ ॥ 
যন্মুঞ্চতি সনেত্রীঅং স জুম্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ | 
যোইনায়াসঃ অমে! দেহে প্রবদ্ধঃ স্বাসবর্জিতিঃ ॥ 

ক্লমঃ সইতি বিজ্ঞেয় ইক্জরিয়ার্থপ্রবাঁধকঃ| 
নুখস্পর্শপ্রসঙ্িত্বৎ ছঃখঘ্বেষণলোলত ॥ 
শক্তশ্য চাপ্যনুৎসাহঃ কর্মন্বালশ্থমুচ্যতে | 

উৎক্িশ্তান্নৎ ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকন্ীবনেরিতং ॥ 

হৃদয়ং পীভ্যতৈ চাস্যা তমুৎক্লেশং বিনির্দিশেহ ॥ 
বক্তে, মধুরতাতন্দ্া হৃদয়োদ্বেষটনং ভ্রমঃ | 
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নচান্নমভিকাক্ষেত গ্রানিং তশ্য বিনির্দিশেহ ॥ 

আর্দরচর্মীবনদ্ধং হি যে! গীত্রমভিমন্ত'তে | 

তথা গুক শিরোইত্যর্থৎ গৌরবৎ তদ্বিনির্দিশেৎ ॥ 

মুচ্ছণপিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্বানিলাপ্তমঃ | 

তমোবাতকফা তন্দ্রা নিদ্রাশ্লেম্মতমোভবা ॥ 

গর্ভন্য খলু রসনিমিত্তা মাকতাখ্রীননিমিত! চ পরিব্বদ্ধির্ভবতি | 
ভবস্তি চাত্র | 

তম্তান্তরেণ নাভেম্তু জ্যোতিঃস্থানং এবং স্মৃতৎ | 

তদ ধমতি বাতন্ত দেহস্ভেনা্থ বর্দাতে ॥ 
উম্মণ! সিতশ্চাপি দাঁরয়ত্যস্য মাকতঃ। 

উর্দং তির্য্যগধন্তাচ্চ আৌতাৎংস্যপি যখ! তথা ॥ 

দুষ্িশ্চ রোমকুপীশ্চ ন বর্ধান্তে কদাচন। 

প্ুবাণ্যেতানি মতণানামিতি ধন্বন্তরের্মতহ ॥ 

শরীরে ক্ষীয়মাণেহপি বর্ধেতে দ্বাবিমে) সদ| | 
অ্বভাবং প্ররূতিং কত্বা নখকেশাবিতি স্থিতিও ॥. 

সপ্ত প্রক্কৃতয়ো ভবস্তি! দোবৈঃ পৃথক্ দ্বিশঃ সমপ্তৈশ্চ | 

শুক্রশৌণিতসংযোগে যে! ভবেদ্দোষ উৎকটঃ ॥ 
প্রকতির্ভীয়তে তেন তশ্যা মে ল্ক্ষণৎ শৃণু ॥ 

তত্র জাখরূকঃ শীতদ্ধেষী হুর্ভখীঃ ভ্ডেনো মৎসর্য্যনার্য্ে। গান্বারস্ব-' 
চিত্তঃ স্ফু'টিতকরচরণোইতিকক্ষশ্মশ্রনখকেশঃ ক্রোরী দত্তনখখাদী চ 

ভবতি। 

.. অধ্তিরদৃঢ়সৌহৃদঃ ক্কতরঃ কলূশপকষোধমনীততঃ 'প্রলাপী। 
দ্রতশতিরটনোইনবস্থিতা স্ব বিয়দপি গচ্ছতি সম্ত্রমেণ স্মপ্তঃ। 
অব্যবস্থিতমতিশ্চলদৃক্ি্মন্দরত্বধনসঞয়মিত্রঃ | 
কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং মাকতপ্রকত্তিরেষ মনুষ্যঃ ॥ 

বাতিকাশচাজগোমায়ূশশাখ্ষ্শুনাস্তথ! | 
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ঘৃধকাকখরাদীনামহ্থকৈঃ কীর্তিতা নরাঃ ॥ 
স্বেদনে হুর্গন্ধঃ লীতশিখিলাঙ্গন্তা নখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপা- 

ণিপাদতলে। ভুর্ভগো! বলীপলিতখাঁলিত্যজুফ্টো৷ বন্ুতূগুষ্ণদ্বেষী 
ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো মধ্যমবলো মধ্যমাম়ুশ্চ ভবতি | 

মেধাবী নিপুণমতির্বিগৃহ বক্তা! তেজস্থী সমিতিযু হুর্নিবাঁরবীর্য্যঃ | 

সুপ্তঃ সন কনকপলাশকর্ণিকারান্ সম্পশ্ঠেদপি চ হুতাশবিহ্যছুল্কাঁ ॥ 

ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেঘমৃছঃ প্রণতেম্বপি সাম্তবনদীনকচিঃ | 

ভবতীহ সদ] ব্যথিতাস্ত গতিঃ স ভবেদিহ পিত্ৃরুতপ্ররুতিঃ | 

ভুজঙ্গোল্কগন্ধবর্বক্ষমার্জারবানরৈঃ | 
ব্যাত্্ক্ষ নকুলানুকৈঃ পৈভিকাস্ত নরাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

দূর্বেন্দীবরনিস্থিৎশার্ডারিষশরকাগুানামস্যতমবর্ণঃ স্ুভশঃ প্রিয়- 
দর্শনে! মধুরপ্রিয়ঃ ক্লতজ্ঞো। ধুতিমান্ সহিক্ুরলোলুপে। বলবাংশ্চি- 
রগ্রাহ্ছী দ্রবৈরশ্চ ভবতি | 

শুর্লাক্ষঃ স্থিরকুটিলাতিনীলকেশো' 

লক্মমীবান্ জলদমৃদজ সিংহঘোষঃ | 
স্তপ্তঃ সন সকমলহংসচক্রবাকান্ 

সম্পশ্যেদপি চ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্ ॥ 

রক্তান্তনেত্রঃ স্থবিভক্তশীত্রঃ মিপ্ধচ্ছবিঃ সত্বগুণোপপনঃ | 

ক্লেশক্ষমে! মানয়িতা গুরূণীং জ্ঞেয়ো বলাসপ্রক্কতির্মনুষ্যঃ ॥ 

দ্রটশীক্ত্রমতিঃ স্থিরমিত্রধনঃ পরিশীণ্য চিরাঁৎ প্রদদাতি বহু। 

পরিনিশ্চিতবাক্যপদঃ সততং গুৰ্কমানকরশ্চ ভবে স সদা ॥ 

ব্রহ্মকতন্দ্রবকণৈঃ সিংহাশ্ব্জগোরষৈঃ| 
তাক্ষহৎসসমান্কাঃ শ্লেম্মপ্রকুতয়ে! নরাঃ ॥ 

দ্বয়োর্ব্বা ভিস্থণাংবাঁপি প্রর্ুতীনান্ভ লক্ষণৈ2 | 

জ্ঞাত্বী সংসর্ধজ1 বৈগ্ভঃ প্রকুতীরভিনির্দিশেৎ ॥ 

প্রকোপ বাস্যখাভাবঃ ক্ষয়ে! বা নোঁপজাঁয়তে। 
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প্রক্কতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতামুষঃ ॥ 
বিষজাতো! যথা! কীটে। ন বিষেণ বিপগ্ততে 
তদ্ধৎ প্রকলতয়ো৷ মতযৎ শকৃনুবস্তি ন বাবিতুং ॥ 

প্রকতিমিহ নরাণীৎ ভৌতিকীৎ কেচিদ্বাছ: 
পঁবনদহুনতোয়ৈঃ কীর্তিতান্তাস্ত তিঅঃ | 
স্থিরবিপুলশরীর€ পাঁর্থিবশ্চ ক্ষমাবান্ 

শুচিরথ চিরজীবী নাভসঃ খৈর্মহস্ডিঃ ॥ 
শৌচমাস্তিক্যমভ্যাসে! বেদেষু গুৰকপুজনৎ | 
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যাচ ত্রহ্মকায়স্য লক্ষণৎ ॥ 

মান্থাত্ব্যৎ শৌর্্যমাজ্ঞা চ সততং শাস্ত্রবুদ্ধিত| | 

ভত্যানাংৎ ভরণঞ্চাপি মাহেন্দ্রং কায়লক্ষণৎ ॥ 

শীভসেব সহিস্থত্বৎ পৈক্গল্যৎ হরিকেশতা | 

প্রিয়বাদিত্বমিত্যেতদ্বাকণং বন্ষলক্ষণৎ ॥ 

মধ্যস্থতা সহিক্তত্বমর্থম্তাগমসঞ্চয়েণ | 
মহাঁপ্রসবশক্তিত্বং কৌবেরং কাঁয়লক্ষণং ॥ 

গন্ধমাল্যপ্রিয়ত্বঞ্চ হত্যবাদিত্রকা মিতা | 

বিহীরশীলত। চৈৰ গান্ধবর্বৎ কায়লক্ষণৎ ॥ 
প্রাপতকারী দৃঢ়ো'থানো নির্ভয়ঃ স্বৃতিমান্ শুচিও | 

রাখীমোহভয়দ্বেবৈর্বর্জিতে। যাম্যসত্ববান্ ॥ 
জপব্রতব্রক্ষচর্যযছোমাধ্যয়নসেবিনং | 

জ্ঞাননিজ্ঞানসম্পন্নমৃষিসত্বৎ নরৎ বিছ্ুঃ ॥ 

সন্তৈতে সাত্বিকাঃ কায়। রাঁজনাস্ত নিবোধ মে। 

এঁশ্ধ্যবন্তৎ বৌদ্রঞ্চ শরৎ চগ্ুমন্থয়কৎ ॥ 
একাঁশিনং চৌদরিকমাশুরৎ জপ্তমীদৃশৎ | 
তীক্ষমায়াসিনং ভীকং চণ্ডং মায়ান্বিত্তথ1 ॥ 
বিহাঁরাচারচপলৎ সর্পসত্বৎ বিছুর্নরৎ | 
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প্রবদ্ধকামসেবী চাপ্যজআহার এব চ ॥ 

অমর্ধণোঁহনবশ্থায়ী শীকুনং কায়লক্ষণং | 

একান্তগ্রাহিতা রৌ্রমস্থূয়া ধর্মবাহ্যতা ॥ 
ভূশমাত্রং তমস্চাঁপি রাক্ষসং কায়লক্ষণৎ | 

উচ্ছিষ্টীহাাঁরত। তৈক্ষ্যৎ সাহসম্রিয়ত। তথ! ॥ 

স্ত্রীলোলুপত্বং নৈলজ্যং পৈশাচৎ কাঁয়লক্ষণৎ | 

অমহংবিভাখমলসং ছুঃখশীলমস্থায়ক ॥ 
লোলুপর্চাপ্যদাতীরং প্রেতসত্বৎ বিছ্র্ন রং | 

ষড়েতে রাজসা? কায়াস্তামাঁসাৎভ্ত নিবৌধ মে ॥ 

ছুর্মেধস্তৎ মন্দত! চ স্যপ্পে মৈথুননিত্যত| | 

নিরাঁকরিক্ুচত। চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাঁশবা গুণাঃ ॥ 

অনবস্থিতত| মৌর্থ্যৎ ভীকত্বং সলিলার৫থিতা | 

পরস্পরাভিমর্দশ্চ মস্যাসত্বস্য লক্ষণং ॥ 

একস্থানরতিনি ত্যমাহারে কেবলে রতঃ | 

বানস্পত্যে। নরঃ সত্বধর্মকামার্থবর্জিতঃ | 

ইত্যেতে ত্রিবিধাঁঃ কায়াঃ প্রোক্তা বৈ তাঁমজস্থা | 

কায়ানাৎ প্রক্ৃতীজ্ৰত্ব। ত্বন্ুরূপাঁং ক্রিয়াঁৎ চরে ॥ 

মহাপ্রকুতয়ান্ত্বেতা রজঃসত্বতমঃকতাই 

প্রোক্ত1 লক্ষণতঃ সম্যগৃতভিষক্ তাশ্চ বিভাবয়েৎ ॥ 

পঞ্চমোহধ্যায় | 

অথাতঃ শরীরসঞ্খ্যাব্যাকরণৎ শারীরং ব্যাখ্যান্তামঃ । 

শুক্রশোঁণিতং * শর্ভীশয়স্থমাত্বপ্রক্তিবিক'রসংমুচ্ছিতৎ গর্ড 

ইত্যুচ্যতে | তঞ্চ চেতনাবস্থিতৎ বামুর্বরিভজভি তেজ এনং 

২৪ 
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পচতি| আপঃ ক্লেদয়ন্তি পৃথিবী সংহস্ত্যাকাঁশং বিবর্ধয়তি | এবং 

বিবর্িতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাত্রাণকর্ণনিতদ্কীদিভিরগৈ কপেতন্ত- 

দা শরীরমিতি সংজ্ঞাৎ লভতে তচ্চ ষড়ঙ্গং শাখাশ্চতজ্ো মধ্যৎ 

পঞ্চমৎ ষন্ঠং শির ইতি ॥ 
অতঃপরৎ প্রত্যন্গানি বক্ষ্যন্তে। ম্তকোদরপৃ্ঠনাতিনলা- 

টনাসাঁচিবুকবস্তিগ্রাব। ইত্যেতা একৈকাঃ| কর্ণনেত্রনাসান্রশখাৎস- 

শগুকক্ষস্তনরবণপার্খস্ফিগ্জানুবাহুক প্রভৃতয়ো দ্বেদ্বে বিংশতিরন্ব- 
লয়ঃ| আোতাৎসি চ বক্ষ্যমাণাীনি | এষ প্রত্যঙ্গবিভাগ উক্তঃ | 

তস্য পুনঃ সঙ্খ্যানৎ | ত্বচঃ কল! ধাতবো মল! দোষ যরুৎপ্লী- 

হানে ফুস্ফুম উ্তকো হুদয়মাশয় অস্্রাণি ব্লক আোতাংসি কণতর! 
জালানি কুর্চ। রঙ্জবঃ সেবন্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সীমন্ত| অস্থীমি সন্ধয়ঃ 
স্রীয়বঃ পেশ্যে মন্ীণি সিরা ধমন্যে! যোগবহাঁনি জ্োতাঁংসি চ ॥ 

হ্চঃ সপ্ত| কলাঃ সপ্ত। আশায়াঃ অপ্ত। ধাতবঃ সপ্ত | 

সপ্ত4শরাশতানি | পঞ্চপেশীশতানি | নব স্বাযুশতাঁনি | ত্রীণ্যস্থি- 

শতানি | দ্বে দশোত্তরে সন্ধিশতে | সপ্তোত্তরং মর্মশতং | চতু- 

বির্িংশতিধ মন্তঃ 1 ত্রয়! দৌষাক্ত্রয়ো! মলাঃ | নব তআতাংসীতি 

সমাস 

বিস্তারোইত উর্ধং | ত্বচোইভিছিতাঃ কলা ধাঁতবে! মলা 

দৌষ| য্ৎপ্লীহানে ফুল্ফুস উত্ঠুকো হৃদয় রককৌচ। 
আশয়াস্ত বাঁতাশয়ঃ পিতা শয়ঃ শ্লেশ্মাশয়োরক্তাশয় আমাশয়ঃ 

পক্কাশয়ো! মূত্রাশয়ঃ স্ত্রীণাঁং গর্ভাশয়ো ইফ$ম ইতি | 
সার্ধত্রিব্যামান্তান্্রানি পুংসাৎ জ্ত্রীণামর্ধব্যামহীনানি | 
শরবণনয়নবদনস্রাণগুদমেট়াণি নব জোতাংসি নরাঁণাৎ বছি- 

্খান্তেতান্তে জ্ত্রীণামপরাণি চ ত্রীণি দ্বে স্তনয়োরধস্তাপ্রত্র- 
বহছুঞ্চ | 

যোড়শ কগুরাঃ| তাসাঞ্চতঅঃ পাদয়োস্তাবত্যো হস্তও্রীবা 
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পৃষ্ঠেমু। তত্র হস্তপাঁদগতাঁনীৎ কগুরাঁণাৎ নখাঁঃ প্ররোহাঃ | 
গ্রীবাহৃদয়নিবন্ধিনীনামিধোভাগথতানাৎ মেঢৎ আোণিপৃষ্ঠনিবন্ধিনী- 
নামধেোভাগগতানাৎ বিশ্বঃ | মুর্দোকবক্ষোঁইক্ষপিগাদীনাঞ্চ। 

মাংসসিরান্বায স্থিজালানি প্রত্যেক চত্বারি চত্বারি | তানি. 

মণিবন্ধগুল.ফসংশ্রিতাঁনি পরস্পরনিবদ্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টীনি পর- 
স্পরগবাক্ষিতানি চেতি যৈর্থবাক্ষিতমিদৎ শরীরং | 

ষট কৃর্চান্ডে হস্তপাদশ্রীবামেচেষু| হস্তয়োদে?ি পাদয়োদে৫ 
গ্রীবামেঢরয়োরেকৈকঃ| 

মহত্যে মাঁসরজ্জবশ্চতঅঃ পুষ্ঠবংশমুভয়তঃ পেশীনিবন্ধনার্থং 

দ্বে বাহ্যে আভ্যন্তরে চ দ্বে। 
সপ্ত সেবন্যঃ | শিরসি-বিভক্তাঃ পঞ্চ জিহ্বাশেফসোরেকৈক। 

তাঃ পরিহর্তব্যাঃ শস্ত্েণ। 

চতুর্দশীসখাৎ অভ্ঘাভাঃ। তেষাং ত্য়ো গুলফজান্ুবওক্ষ- 
ণেযু। এতেনেতরসকৃথিবাহ চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোঁরে- 
কৈকঃ ॥ 

চতুর্দশৈব সীমস্তাঃ | তেচাস্থিসংযাতবদ্াণনীয়। যতন্তডৈযুক্ত 
অস্থিসজ্ঘাতাঁঃ1 ফেব্থক্তীঃ সঙ্ঘাতাস্তু খন্বফীদশৈকেষাং | 

ত্রীণি সযন্তীন্স্থিশতানি বেদবাদিনে ভাঁষস্তে | শল্যতক্ত্েত 
ত্রীণ্যেব শতানি | তেষাং সবিংশমস্থিশতং শাখান্থ | সগুদশো- 
ত্তরং শতৎ জেনিপার্খপৃষ্ঠোদরোরস্স্থ | গ্রীবাং প্রত্যুর্ধৎ ত্রিষষ্টিঃ | 
এবমসত্বাং ত্রীণি শতানি পূর্ধ্যন্তে | 

একৈকক্যান্ড পাদাক্ষুল্যাৎ ভ্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ | তল- 

কুর্চগুল্ফসংশ্রিতানি দশ | পাঞ্চঢামেকং | জঙ্তঘায়াং দ্বে। জামু- 
স্যেকং। একমুরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকশ্মিন্ সকৃথি ভবস্তি। 
এতেনেতরসকৃথিবাহ্* চ ব্যাখ্যাভৌ। শ্রোণ্যাৎ পঞ্চ তেষাৎ 
গঁদভগনিতম্ষেযু চত্বারি | ত্রিকসংশ্িতমেকং | পার্শে বটত্রিংশ- 
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দেবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েইপ্যেবং | পৃষ্ঠে ত্রিশ | অফীবুরসি | দ্ধ 

অক্ষকসংজ্জঞে | প্রীবায়াৎ নবকৎং | কণ্ঠনাড্যাঁং চত্বারি | দ্বে হন্বোঃ | 

দত্ত দ্বাত্রিংশৎ | নাঁসায়াঁৎ ত্রীণি | একং তালুনি। গগুকর্ণশখ্ধে- 
ঘেকৈকং | ষট শিরসি | 

এতানি পঞ্চবিধানি ভবন্তি | তগ্থা । কপাঁলকচকতৰণবল- 

য়নলকসংজ্ঞানি | তেষাৎ জানুনিতম্বাংসগগডতালুশগশিরঃস্ত কপা- 
লানি| দশনাস্ত কচকানি স্বাণকর্ণগ্রীবাক্ষিকোষেষু তৰণানি। 

পাঁণিপাদপার্খপৃর্ঠোদরোরস্স্থ বলয়ানি। শেষার্ণি নলকসং- 
জ্ঞানি | 

ভবস্তি চাত্র | 

অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথ তিষ্ঠন্তি ভূকহাঃ। 
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধিয়ন্তে দেহিনাঁৎ প্রুবং ॥ 
তস্মাচ্চিরবিনফেু ত্বত্বাংসেযু শরীরিণাঁৎ | 
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাৎ ॥ 
মাংসান্যাত্র নিবদ্ধানি সিরাভিঃ স্ীসৃভিস্তথ। 
অস্থীস্ত'লম্বনং কৃত্ব। ন শীর্ষ্যন্তে পতস্তি বা ॥ 

সন্ধয়ন্ত দ্বিবিধাশ্চেফীবন্তঃ স্থিরাশ্চ | 
শাখান্ হন্বে'ঃ কট্যাঞ্চ চেফীবন্তত্ত সন্ধয়ত| 

শেষাু সন্ধয়ঃ সর্ব বিজ্ঞেয়। ছি স্থির! বুধৈঃ ॥ 
সঙ্্যাতনু দশোতরে দ্বে শতে তেবাং শাখাস্ব্টবুর্টিরেকোনবক্কিঃ 

কোঁষ্ঠে শ্রীবাৎপ্রত্যু্ধৎ ত্র্যশীতিঃ | একৈকম্যাঁৎ পাঁদাঙ্কুল্যাৎ ত্রয়- 
স্্য়ো দ্বাবন্ধুতে তে চতুর্দশ । জানুগুল ফবঙক্ষণেঘেকৈকঃ | এবং 
সগুদশৈকস্মিন্ সকৃথি ভবস্তি। এতেনেতরসকৃথিবাহু চ ব্যাখ্যাতৌ। 
্রয়ঃ কটীকপালেফু। চতুর্ববিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে। তাবন্ত এব পার্্য়োঃ | 
উরস্যফ্টে তাবন্ত এব শ্রীবাঁয়াং | ত্রয়ঃ কণ্ছে। নাঁড়ীতু হুদয়ক্লোম- 
নিবদ্ধাম্বফাদশ | দস্তপরিমাণ! দত্তমূলেহু। একঃ কাকলকে নাসা- 
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য়া্চ | দ্বোঁ বত্মগুলজে নেত্রাশয়েণ | খাগুকর্ণশঙ্থেঘেকৈকঃ | 
দে$ হনুসন্ধী | দাঁবুপরিফীদ্ভ্রবোঃ শখ্খয়োশ্চ | পঞ্চ শিরঃকপা- 
লেখু | একো! মুর্ধি |" | 

ত এতে সন্ধয়োইফউবিধাঃ| কোঁরোদুখলসামুদ্গ প্রতরতুন্নসে- 

বনী বায়সতুগ্ুমগ্ডলশখ্বাবির্ভাঃ| তেষামক্কুলিমণিবন্ধগুল ফজানুকু- 
পঁরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ! কক্ষাবঙক্ষণদশনেধ্দুখলাঃ | অংসপীঠ- 
গুদভগনিতঘেষু সামুদ্ধাঃ| গ্রীব! পৃষ্ঠবংসয়োঃপ্রতরাঃ | শিরঃকটী- 
কপালেমু তুন্নসেবনী | হুহ্বোকভয়তন্ত বায়সতৃণ্ডাঃ 1 কণ্ঠহৃদয়নেত্র- 

ক্লোমনাড়ীয়ু মগুলাঃ | শ্রোত্রশৃঙ্গাটকেয়ু শঙ্াবর্তাঃ | তেষাৎ নাম- 
ভিরেবাকতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঁঃ | 

অসথণন্ত সন্ধয়ে! হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্তিতাঃ | 
পেশীন্সায়ুসিরাণণন্ত সন্ধিসঙ্থ্য। ন বিস্াতে ॥ 

নব আরুশতানি তাসাঁং শাখান্থ ষট শতানি| দ্বে শতে 
ত্রিংশচ্চ কোষ্ঠে। গ্রীবাৎ প্রত্যুর্ধং লপ্ততিঃ | একৈকস্যান্ত পাদা- 
দ,ল্যাৎ ষট. নিচিতাস্তাস্ত্িংশৎ | তাবত্য এব তলকুর্চগুল ফেছ়ু। 

তাবত্য এব জঙ্ঘায়াং। দশজামুনি। চত্বারিংশদুরে। দশ বঙক্ষণে। 

শতমধ্যর্ধমেবমেকম্মিন সকৃখি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহ্ণচ 

ব্যাখ্যাতে। ষা্টিঃ কট্যাং । অশীতিঃ পৃষ্ঠে | পার্বয়োঃ ষ্টিঃ| 
উরসি ত্রিংশৎ | ষট ত্রিংশদ্গ্রীবায়াৎ | মৃর্ধি, চতুস্ত্িংশৎু । এবং 
নব ম্ায়ুশতানি ব্যাখ্য'তানি | 

ভবন্তি চাত্র ৷ 

বুশ্তুর্ব্বিধ! বিষ্ভাতাস্ত সর্ধ1 নিবৌধ মে | 

প্রতানবত্যো বতাশ্চ পৃথ্ব্যশ্চ শুধিরান্তথ1 ॥ 
প্রতানবত্যঃ শাখান্ছ সর্বসন্ধিস্থ চাপ্যথ ॥ 

বতীস্ত কগুরণঃ সর্ব বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিছ | 

আমপক্রাশয়ান্তেবু বন্তৌ চ শুষিরাঃ খলু ॥ 
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পার্থোরসি তথ! পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরম্যথ | 

নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণ বন্ধনৈর্ববন্ভির্যত1 ॥ 
ভারক্ষম! ভবেদপস্ হুয়ুক্তা স্ুসমাহিত! | 

এবমেৰ শরীরেইস্মিন্ যাঁবস্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ 

নায়ুভির্বহুভির্বদ্ধান্তেন ভারসহা! নরাঃ ॥ 

নহ্যস্থীনি ন বা পেশ্যে ন সিরা ন চ সন্ধয়ত। 

ব্যাপাদিতাস্তথ। হন্ুযুর্ষথা স্্াযুঃ শরীরিণং ॥ 
য়ঃ সায়ুঃ প্রবিজীনাতি বাহ্যাশ্চাভ্যন্তরাস্তথ1 | 

স গুঢ়ৎ'শল্যমাহর্ত দেহাচ্ছক্লোতি দেহিনাৎ ॥ 

পঞ্চ পেশীশতাঁনি ভবস্তি | তাসাঁৎ চত্বারি শতানি শাখাল্ছ 

কোন্ঠে যট বন্িঃ। শ্রীবাং প্রত্যর্ধঞ্তৃস্থিংশৎ | 
একৈকন্যান্ত পাঁদাঙ্গ,ল্যাং তিঅস্তিঅন্তাঃ পঞ্চদশ | দশপ্র- 

পদে। পাদোৌপরি কু্চসন্নিবিফীস্তাবত্য এব | দশ গুল্ফত- 
লয়োঃ | গুল্ফজান্বন্তরে বিংশতিঃ 1 পঞ্চ জানুনি। বিংশতি- 

রূরৌ।| দশ বউক্ষণে। শতমেবমেকম্মিন সকৃথি ভবস্তি॥ এতে- 
নেতরসক্ধিবাই চব্যাখ্যাতৌ। তিঅঃ পায়েঠ। একা! মেছে। 
সেবহ্যাৎ চাপরা | দ্বেরষণয়োঃ | শ্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ | .দ্বে ব্তি- 

শিরসি | পঞ্চোদরে | নাভ্যামেক. পৃষ্ঠোর্ধসংনিবিষীঃ পঞ্চ 
পঞ্চ দীর্ঘাঃ | বটপার্শয়োঃ। দশ বক্ষসি। অক্ষকাংসে প্রতি 
মমস্তাৎ অণ্ত | দ্বে হৃদয়ামাশরয়োঃ | ষট যকৎগ্লীহোডকেযু।' 
গ্রীবায়াঞ্চতজ্রঃ | অফ্টোৌ হন্বোঃ! এটৈক! ক্কলকগলয়োঃ | 
দ্বেতালুনি| একা জিহ্বায়াং | ওন্টয়োর্ে | ঘোণায়াং দ্ধে। 

দ্বেনেত্রয়োঃ | গগুয়োশ্চতঅঃ কর্ণয়োর্ঘে। চতজে। ললাটে | একা! 
শিরসীত্যেবমেতাঁনি পঞ্চ পেশীশতাঁনি | 

সিরান্বাযুদ্ছিপর্ধবাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাং। 

পেশীভিঃ সতবতান্যত্র বলবস্তি ভবস্ত্যত্তঃ ॥ 



অধ্যায় ৫1] শীরীরস্থানহ | ২৮৩ 

স্ত্ীণান্ত বিংশতিরদিক!| দশ তাসাৎ স্তনয়োরেকৈকম্মিন্ 
পঞ্চ পঞ্চ যৌবনে তাঁদাং পরিরদ্ধিঃ। অপত্যপথে চতভ্তস্তাঁনাং 
প্রস্থতেহভ্যুন্তরতে। দ্বেমুখাশ্রিতে বাহ্যে চ প্রবত্তে দ্ধে | শীর্ভ- 
চ্ছিদ্রসংশ্রিতান্তিঅঃ | শুক্রার্তবপ্রবেশিন্ন্তিঅ এব | পিতৃপক্কা- 

শয়মধ্যে গর্ভাশয়ে। যত্র গর্ভস্তিষ্ঠতি | 

তাদাৎ বহলপেলবস্তুলা ু পৃথুত্রতম্ম্বদীর্ঘসথিরমৃহ্ল্ক্ষকর্কশভাবাঃ 
সন্ধ্যস্থিসিরাস্বীযুপ্রচ্ছাঁদকা' যথাদেশৎ স্বভাঁবত এব ভবস্তি। 

ভবতি চাত্র | 

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তান্ভাঃ প্রৌক্ত। লক্ষণমুকষজা3 | 

স্ত্রীণামারত্য তিষ্ঠস্তি ফলমন্তর্ণতং হি তাঁঃ ॥ 

মর্মসিরীধমনীজ্রোতসামন্থাত্র প্রবিভাগঃ ॥ 

শগ্ঘনাভ্যারুতিধোনিক্ত্র্যাবর্ত! সা প্রকীর্তিতা | 

তশ্তাস্তৃতীয়ে তাঁবর্তে গর্ভশয্য। প্রতিষ্ঠিত ॥ 
বথা রোছিতমৎস্যস্ত মুখৎ ভবতি রূপতভঃ | 

তৎসংস্থানাৎ তখারূপাং গর্ভশয্যাৎ বিছুবব,ধাও ॥ 

আতুগ্নোইভিমুখঃ শেতে গর্ভোগর্ভাশয়ে স্িয়াঃ | 

স্ যোনিৎ শিরসা যাতি স্বভীবাঁৎ প্রসবৎ প্রতি ॥ 

ত্বকৃপর্যাস্তস্ দেহস্য যোইয়মঙ্গবিনিশ্চয়2 | 

শল্যজ্ঞানাদূতে নৈষ বর্যতেইঙ্গেযু কেঘুচিৎ ॥ 

ত্মাপ্লিঃসংশয়ং জ্ঞাঁনং হত্র7 শল্যস্য বাঞ্কতা। 
শোধয়িত্বা মৃতৎ সম্যগ্ত্র$ব্যোইজবিনিশ্চয়ঃ ॥ 
প্রত্যক্ষতে। হি যদ্দটং শাস্ত্রৃষঞ্চ যস্তবে | 
সমাসতন্তছভয়ৎ ভূয়ে! জ্ঞবানবিবর্ধানং ॥ 

তস্মাৎসমস্তগীত্রমবিষোৌপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃ- 
স্হটীন্ত্পুরীবৎ পুুষমবহত্ত্যামীপগীয়াৎ নিবদ্ধং পঞ্জীরস্থৎ মুঞ্জ- 

বল্কলকুশশণা দীনামহ্ঠতমেনাবেক্টিতামপ্রকীশে দেশে কৌখয়েৎ 



২৮৪ সুরত | | অধ্যায় ৬। 

সম্যক্প্রকৃথিতণ্ধোদ্ব, ত্য ততো৷ দেহং সগ্ুরাত্রাহ্রশীরবালবেগুবল্কল- 
কুচীনামন্ততমেন শনৈঃশনৈরবধর্ষয়ংস্তরীদীন্ সর্ধানেৰ বাহ্যাভ্যস্ত- 
রাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষী | 
শ্লোকৌচাত্র ভবতঃ। 

ন শক্যশ্চক্ষুষ! দ্রফ,ং দেছে থক্ষমতমে। বিভুঃ | 

দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্কুর্ভিরেব চ॥ 

শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশীরদঃ | 
দৃষশ্রতাভ্যাৎ সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াও ॥ 

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ প্রত্যেকমন্্রনির্দেশং শারীরং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

'সপ্তোতরৎ মর্মশতং | তানি মর্ীণি পঞ্চাত্বকানি | তগ্যথী 

মাংসমস্্বাণি | সিরামর্্াণি | স্্াযুমন্াণি | আস্থিমর্্াণি | সন্ধি- 
মর্মাণি চেত্তি! ন খলু মাঁংসসিরানীয স্থিসন্ধিব্যতিরেকেণান্যানি 

মর্মীণি ভবস্তি যস্মান্োপলভ্যন্তে। | 

তত্রেকাদশ মাঁংসমর্্ীণি। একচত্বারিংশৎ সিরামর্শীণি | 
সপ্তবিংশতিঃ স্থাযুমর্াণি | অফীবস্থিমর্াণি বিংশতিঃ সন্ধিমর্থাঁণি 
তদেতৎ সপ্তোত্রৎ মর্মশতৎ | ্ 

তেষামেকাঁদশৈকস্মিন্ সকৃথি ভবন্তি/। এতেতনেতরসকৃথিবাহ্- 

চব্যাখ্যাতৌ | উদরোরসোদ্বণদশ চতুর্দশ পৃষ্ঠে। শ্ীবাৎ প্রত 
সগুত্রিংশৎ | 

তত্র সক্থিমর্শীণি ক্ষি প্রতলহুদয়কুর্চকুষ্চশিরোগুল ফেব্দ্রবন্তি- 
জান্বাণ্যব্বীলোহিতাক্ষাণি বিটপঞ্চেতি। এতেনেতরৎ সকৃথি 
ব্যাখ্যাতৎ ॥ 



অধ্যায় ৬ |] শারীরস্থানৎ | ৰ ২৮৫ 

. উদরোরসোস্ত | গুদবন্তিনাভিহৃদয়স্তনমূলস্তনরোহিত।পলাপা- 
স্যপস্তাস্তৌচেতি। পৃষ্ঠন্্বাণিতু কটীকতৰণকুকুন্দরনিতশ্বপার্খস- 
ন্বিরহুত্যৎসফলকান্যংমৌচেতি| বাহুমর্্াণিতু ক্ষি প্রতলহৃদয়কুর্্- 
কুঙ্চশিরোমণিবন্ধেন্দ্রবস্তিকুর্পরাগুম বর্বীলো হিতাক্ষাি কক্ষধরঞ্চেতি | 
এতেনেতরে বাহুর্ব্যাথ্যণতঃ | 

জত্রর্ধং মর্শাণি চতত্রে। ধমন্যোইফৌ মাতৃক! দ্বে ককাটিকে দে 
বিধুরে দেখ ফণে+ ছ্বাবপাঙ্কো দ্বাবাবর্তে দ্বাবুৎক্ষেপো দ্বেঠ শঙ্খা- 
বেকা' স্থপনী পঞ্চ সীমস্তাশ্চত্বারি শৃঙ্গাটকাঁন্যেকোইধিপতিরিতি | 

তত্র তলহদয়েক্দ্রবস্তিগুদস্তনরোহছিতানি মাৎসমর্ীণি | 

নীলধমনীমাভৃকাঁশৃঙ্গটকাপান্গস্থপনীফণস্তনমূলাপলাপীপন্ত- 
স্তহৃদয়নাভিপার্শসন্ধিরহতীলোহিতাক্ষোর্ব্যঃ সিরামর্শীণি | 

আণিবিটপকক্ষধরকুর্চকুর্চশিরোবস্তিক্ষি প্রা সবিধুরোৎক্ষেপাঃ 
হায়ুমর্্ীণি | 

কটীকতৰণনিতম্বাংসফলকশপ্থাস্তন্থিমর্্মীণি | 
জানুকুর্পরসীমন্তাধিপ্তিগুল্ফমণিবন্ধকুকুন্দরাবর্তরূুকাটিকাঁশ্চে- 

তি সন্ধিমর্্ীণি | 

তঁন্তেতানি পঞ্চবিকষ্পানি মর্াণি ভবস্তি। তগ্যথ!। 
স্ঃ প্রাণহরাঁণি কালান্তরপ্রীণহরাঁণি বিশল্যত্নানি বৈকল্যকরাণি 
কজাকরাণীতি | তত্র সগ্ভঃ প্রাণহরাণ্যেকোনবিংশতিঃ | কাঁলা- 

স্তরপ্রাণহরাণি ত্রয়স্ত্িংশৎ | ত্রীণি বিশল্যক্নানি | চতুশ্ত্বারিংশক্দৈ- 
কল্যকরাণি| অফ কজাকরাণীতি | 

ভবস্তি চাত্র | 

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শখ্থেখ কণ্ঠশিরোগুদং । 
হৃদয়ং বস্তিনাভী চ ঘ্বস্তি সষ্তো হতানি তু ॥ 
বক্ষোমর্াণি লীমস্ততলক্ষিপ্রেক্দ্রবন্তয়ঃ | 

কীকতৰণে সন্ধী পার্খজে' বৃহুতী চ যা ॥ 



২৮৬ স্জ্ঞতঃ | | অধায় ৩। 

নিতম্বাবিতি চৈতাঁনি কালীস্তরছরাঁণি তু। 
উৎক্ষেপৌ স্থপনীচৈব বিশল্যপ্নার্মি নির্দিশেৎ ॥ 

লোহিতাক্ষাঁণি জান্ববীকুর্চা বিটপকুর্পরাঃ। 
কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সরুকাটিকে ॥ 
অংসাঁংসফলকাঁপাঙ্গ! নীলে মন্যে ফণে তথা | 
বৈকল্যকরণান্তাহুরাঁবর্তো দ্বেঠ তখৈৰ চ ॥ 
গুল ফো দে! মণিবন্ধেণ ছে দ্বে ছে কুর্চশিরাসিচ। 
কজাকরাণি জানীয়াদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমাঁন্ ॥ 

ক্ষিপ্রাণি বিদ্বমাত্রাণি স্বত্তি কালান্তরেণ চ ॥ 

ন্্াণি নাম-_মাংসস্সিরান্সাযস্থিসন্ষিসঙ্িপাতান্তেযু ্ঘভাবত এব 
বিশেষেণ প্রাণীস্তিষ্ঠন্তি তম্মান্বন্মস্থভিহতীন্তাংস্তান্ ভাবানাপ- 
্ান্তে | 

* তত্র সন্ভঃ প্রাণহরাণ্যাগেয়ান্তাগ্নিগুণেঘাশু ক্ষীণেষু ক্ষপয়ন্তি | 

কালান্তরপ্রাণহরাণি সৌম্যাগ্নেয়ান্প্নিগুণেত্বাশ্ড ক্ষীণেধু ক্রমেণচ 

সোমগুণেষু কালাস্তরেণ ক্ষপয়ন্তি। বিশল্যপ্রাণহরাঁণি বায়ব্যামি 

শল্যমুখনিকদ্ধোধাবদস্তর্াযুন্তিষ্ঠতি তাঁবজ্জী বত্যুদ্ধতমাত্রে তু শল্যে 

মর্মস্থনাত্িতে| বাসুর্নিষ ক্রামতি তন্মাৎ সশল্যে! জীবত্যুদ্ক'তশল্যো 

ভ্রিয়তে। বৈকল্যকরাঁণি সৌম্যানি সৌমোহি স্থিরত্বাচ্ছৈত্বাচ্চ 
প্রাণীবলম্বনৎ করোতি | ৰজাকরাণ্যগ্সিবাম্ুগুণভূয়িষ্ঠানি বিশেষ- 

তশ্চ তে! কজাকরে1 | পাঞ্চভৌতিকীঞ্চ কজীমানুরেকে | 
কেচিদ্দাহ্র্মাংনাদীনাৎ পঞ্চানামপি সমস্তানাৎ বিরদ্ধানাঞ্চ 

সমবায়াৎ সম্ভঃপ্রাণহরাঁণি। এক হীনানামণ্পানাৎ বা কালাস্তর- 
প্রাণহরাণি | দ্বিহীনানাঁৎ বিশল্যপ্রাণহুরাণি | ত্রিহীনানাৎ বৈক- 

ল্যকরাঁণি | একন্মিক্েব কজাকরাণীতি | যতশ্চৈবমতো ইস্থিম্শ- 

স্বপ্যভিহতেষু শোণিতাশীমনং ভবতি | 

চতুর্ব্বিধ! যাল্ডু সিরাঃ শরীরে প্রায়েণ ত। মর্ম সবজী! | 



অধ্যায় ৬।] শীরীরস্থামহ | | ২৮৭ 

ন্নায্ স্থিমাংসাঁমি তখৈধ সন্ধীন্দন্তর্স্য দেহং প্রতিপালয়স্তি | 

ততঃক্ষতে মর্শণি তাঃ ঞ্ররদ্ধঃ সমস্ততে। বাঁয়ুরভিস্তূণৌতি |. 

বিবর্ধমানজ্ত স মাতরিশ্ব। কজঃন্নৃতীব্রাঃ প্রতনোতি কায়ে ॥ 

কজাভিভূতন্ত পুনঃশরীরং প্রলীয়তে নশ্যতি চাস্য সংজ্ঞ! | 

অতোহি শল্যং বিনিহর্ত-মিচ্ছন্মর্মীণি যত্বেন পরীক্ষ্য কর্ষেহ ॥ 

এতেন শেষ ব্যাখ্যাতং | 

তত্র সচ্যঃপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধং কালাস্তরেণ মারয়তি | কালান্ত- 

রপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধ বৈকল্যমাপাদয়তি । বিশল্যপ্রাণহরমন্তে 
বিদ্ধংকালীন্তরেণ ক্লেশয়তি কজাঞ্চ করোতি। কজাকরমতীত্রবে- 
দনং ভবতি। 

তত্র সম্ভঃ প্রীণহরাণি সগুরাত্রাভ্যন্তরাম্বারয়ন্তি | কালান্তর- 

প্রাণহরাঁণি পক্ষান্মীলীহ্া | তেঘশি তুক্ষিপ্রাণি কদাচিদাশু মার- 

যন্তি। বিশল্যপ্রাণছরাঁণি বৈকল্যকরাণি চ কদাচিদত্যভিহতাঁনি 

মারয়ন্তি | 

আতউর্দুং প্রত্যে কশে। মন্স্থানান্যনু ব্যাখ্যাস্যাম? | 

তত্র পাঁদান্,ষ্টাঙ্গ,ল্যোন্মধধ্যে ক্ষিপ্রৎ নাম মর্ম তত্র বিদ্ধন্যাক্ষেপ- 
কেণ মরণং | মধ্যমাঁজ,লী মনুপুর্রেণ মধ্যে পাঁদতলস্য তলহৃদয়ং 
নাম তত্রাপি কজাভিশ্বরণৎ | ক্ষিপ্রশ্যোপরিষ্াছুভয়তঃ কুঙ্চে। নাম 

তত্র পাদস্য ভ্রমণবেপনে ভবতঃ | গুল ফসন্বেরধউভয়তঃ কুর্্- 
শিরো নাম তত্র কজাশোফে।। পদজঙ্ঘয়োঃ সন্ধানে গুল ফে। নাঁম 
তত্র কজঃ শ্ব্বপাদতা খঞ্চতা বা। পাঞ্চিংপ্রতি জঙ্ঘাঁমধ্যে 
ইন্দ্রবস্তির্াম তত্র শোণিতক্ষয়ে মরণৎ | জজ্বোর্ব্বোঃ সন্ধানে 

জীন নাম তত্র খঞ্জতা|। জানুন উর্ধমুভয়ত্ত্রাঙ্কুলমাণির্নাম 
তত্র শোঁফাভিরদ্ধিঃ স্তব্ধনকৃথিতা চ| উকমধ্যে উববী নাম তত্র 
শেণিতক্ষরাৎ লকৃখিশোষঃ| উর্ধ্যা উর্ধমধোবজ্ষণসন্ধেরকমুলে 
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লোহিতাক্ষং নান তত্র লোহিতক্ষয়েণ পক্ষাধাতঃ | বঙ্ষণ'ববণ- 

ক্লৌোরস্তরে বিটপং নাম তত্র ষাণ্ট্যমপ্পশুক্রতা বা ভবতি | এবমে- 
তান্যেকাদশসকৃথিমর্্ীণি ব্যাখাতানি | এতেনেতরসকৃথিবাহ্থ চ 

ব্যাথ্যাতেখ। 

বিশেষতন্ত যানি সক্থি গুল ফজানুবিটপাঁনি তানি ঝাছে মণি- 
বন্ধকুর্পরকক্ষধরাঁণি যথা বঙ্ষণরষণয়োরন্তরে পিটপমেবং বক্ষঃ কক্ষ- 
য়োর্মধ্যে কক্ষধরং তম্মিষ্বিদ্ধে ত এবোপদ্রবাঁঃ| বিশেষতন্ত মাণিবন্ধে 

কু্ঠতা | কুর্পরাখ্যে কুণিঃ | কক্ষধরে পক্ষাথীতঃ | এবমেতাঁনি 

চতুশ্চত্বারিংশস্ছাখান্ত মর্মীণি ব্যাখ্যাতানি | 

অত উদ্ধমুদরো'রসোত্বর্মস্থানান্নুব্যাখ্যাম্যাঁমঃ| তত্র বাতবর্চো- 
নিরসনং স্থুলাস্ত্রপ্রতিবদ্ধং গুদং নাম মর্ম তত্র সষ্ভোৌমরণং | অপ্প- 
মাংসশোণিতোইভ্যস্তরতঃ কট্যাং মুত্রাশয়োৰ স্তিরনাম তত্রাপি সচ্চো 
মরগমশ্মরীব্রণাদুতে তত্রাপুতভয়তো ভিন্নে ন জীবত্যেকতে ভিন্ে 
মুন্রশ্রাবী বরণে! ভবতি স তু বত্বেনোপক্রান্তোরোহতি | পকাঁমা- 
শয়য়োশ্মধ্যে সিরা প্রভব| নাভি নীম তত্রাপি সষ্চ এব মরণং | স্তনয়ো- 

শ্মধ্যমধিষ্ঠায়োরহ্যামাশয়দ্বারং সত্বরজন্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নাম তত্র 

সন্ত এব মরণং | স্তনয়ৌরধস্তাদৃদ্যঙ্গ,লমুভয়তঃ স্তনমূলে নাম মর্ম 
তত্র কফপূর্ণকোষ্ঠিতয়া কাসশ্বাসাভ্যাৎ ভ্িয়তে। স্তনচুচুকয়োরদ্ধং 
দযক্কুলমুভয়তঃ স্তনরোহছিতোৌ নাম তত্র লোহিতপূর্ণকোন্ঠতয়! কাস- 
শ্বাসাভ্যাঞ্চ অ্রিয়তে | অংসকুটয়ো রধস্তাৎ পার্খেপরিভাগয়োর- 
পলাপোঁ নাম তত্র রক্তেন পুয়ভাঁবং গ্বতেন মরণং | উভয় ত্রোরসো 
'নীড্যে বাতবছে অপস্তস্তে৷ নাম তত্র বাতপুর্ণকোষ্ঠতয়৷ কাসশ্বাসা- 
ভ্যাঞ্চ মরণৎ | এবমেতান্যুদরোরসে! দ্বদশ মন্াণি ব্যাখ্যাতানি | 

অত উদ্ধং পৃষ্ঠমর্শাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ ! তত্র পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ 
প্রতিআোণীকাগম্ছিনী কটীকতৰণে নাম মর্শ্ণী তত্র শোণিতক্ষয়াঁৎ 
পাওুর্বিবর্ণে হীনরূপশ্চ অ্িয়তে। পার্থজনবহির্ভাঁগে পৃষ্ঠবংশমু- 
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ভয়তো নাতিনিক্নে কুকুন্দরে নাম মর্্ণী তত্র ম্পর্শাজআানমধঃকাযে 

চেষ্টোপঘাতশ্চ । শ্রেল্গীকাগুয়োরুপর্যযাশয়াচ্ছাদনৌ পার্খীস্তরপ্রতি- 
বন্ধ নিতন্বৌ নাম তত্রাধঃকায়শোষো! দৌর্বল্যাচ্চ মরণম্। অধঃ- 

পার্খ্ান্তর গ্রতিবদ্ধৌ জঘনপার্খমধ্যয়ো স্তির্য্যগৃর্ঞ্চ জঘনাৎ পার্শসন্ধী নাম 
তত্র লোহিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া অ্রিয়তে। স্তনমূলাদুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশস্ত 

বৃহতী নাম তত্র শোণিতাতি প্রবৃত্তিনিমিত্ৈরুপদ্রবৈষ্তিয়তে । পৃষ্টো- 
পরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্িকলম্বদ্ধে অংসফলকে নাম তত্র বাহ্বোঃ 

শ্বাপঃ শোষো বা। বাহুমৃদ্ধগ্রীবামধ্যে২ংসপীঠস্কন্ধনিবন্ধনাবংসৌ। 
নাম তত্র স্তব্ধবাহুতা। এবমেতানি চতুর্দশ পৃষ্ঠমন্দ্রাণি ব্যাখ্যাতানি। 

অত উদ্ধং জক্রগতানি ব্যাখ্যান্তামঃ। তত্র কগনাড়ীমুভয়ত- 

শ্চততো। ধমন্তে ছে নীলে দ্বেচ মন্তে ব্যত্যাসেন তত্র মৃকত। স্বর- 

বৈরুতমরসপ্রাহতা চ। গ্রীবায়ামুভয়তশ্চতস্রঃ সিরামাতৃকাস্তত্র 
সদোমবণ্্। শিরোগ্রীবয়োঃ সন্ধানে কৃকাটিকে নাম তত্র চল- 
মুদ্ধতা। কর্ণপৃষ্ঠতোহধঃসংশ্রিতে বিধুরে নাম তত্র বাধিধ্যম্। ভ্রাণ 
মার্গমুভয়তঃ স্রোতোমার্গপ্রতিবদ্ধে অভ্যন্তরতঃ ফণে নাম তত্র 

গন্ধাজ্ঞানম্। ভ্রপুচ্ছান্তরোরধোহক্ষোর্বাহাতোহপাঙ্গৌ নাম তত্রান্ধ্যং 

দু্ট্যপঘাতো। বা। ভ্রবোকপরি নিম্যোৌরাবর্তৌ নাম তত্রান্ধ্যং 
দৃ্যপঘাতশ্চ । ভ্রবোঃ  পুচ্ছান্তয়োরুপর্ি  কর্ণললাটয়োম্ধ্যে 
শ৮ , নাম তত্র সদ্যোমরণম্।* শঙ্খয়োরুপরি কেশাস্ত উৎতক্ষেপৌ 
নাম তত্র সশল্যো। জীবতি পাকাৎ পতিতশল্যো বা নোদ্ধ তশলাঃ । 

ভ্রবোশ্বধ্যে স্বপনী নাম তত্রোৎক্ষেপবৎ । পঞ্চমন্ধয়ঃ শিরসি 

বিভক্তাঃ সীমন্তা নাম . তত্রোন্মাদভয়চিত্তনাশৈর্শরণম্। স্্রাণশ্রোত্রা- 
ক্ষিজিহ্বাসন্তর্পণীনাং সিরাণাং মধ্যে সিরাসন্নিপাতঃ * শৃঙ্গাটকানি 

তানি চত্বারি মন্মাণি তত্রাপি সদ্যোমরণম্। মন্তকাভ্যন্তরোপরিষ্টাৎ 

সিরানন্ধিপান্নপাতে। রোমাবর্ভোহধিপতিস্তত্রাপি সদ্যোমরণমৃ। এব 

মেতানি স্তত্রিংশদৃ্ধজক্রগতানি মন্্াণি ব্যাখযাতানি। 
২৫ 
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ভবস্তি চাত্র। 

উর্ব্যঃ শিরাংসি বিটপে চ সকক্ষপার্খে 
এটৈ কমসুলমিভা। স্তনপৃর্ব্মূলম্। 
বিদ্ধযসুলদ্ব্নমিতং মণিবন্ধ গুল্ফং 

ত্রীণ্যেব জানু সপরং সহ কুর্পরাভ্যাম্থ॥ 
হদ্বন্তিকুর্চগুদনাভি বদস্তি মুর্দি, 

চত্বারি পঞ্চ চ গলে দশ যানি চদ্ধে। 

তানি হ্বপাণিতলকুঞ্চিতসংমিতানি 

শেষাণ্যবেছি পরিবিস্তরতোহঙ্কুলার্ধম ॥ 

এতত্প্রমাণমভিবীক্ষ্য বস্তি তজ্জ্ঞাঃ 

শন্ত্রেণ কম্মকরণং পরিহ্বতা মন্ম। 

পার্খাভিঘাতিতমপীহ নিহস্তি মন্ম 
তন্মাদ্ধি মন্মসদনং পরিবর্জনীয়ম্ ॥ 

ছিন্নেষু পাঁণিচরণেষু দির! নরাণাং 

সঙ্কোচমীযুরস্যগল্পমতো৷ নিরেতি। 

প্রাপ্যামিতব্যসনমুগ্রমতো। মনুষ্যাঃ 

সংছিনশাখতরুবন্নিধনং ন যাস্তি ॥ 

ক্ষিপ্রেষু তত্র সতলেষু ুতেষু রক্ত 

গচ্ছত্যতীব পবনশ্চ রুজং করোতি। 

এবং বিনাশমুপযাস্তি হি তত্র বিদ্ধা 

বৃক্ষ! ইবাযুধাবিঘাতনিকুত্তমূলাঃ ॥ 

 তস্মান্তয়োরভিহতস্য তু পাণিপাদং 

ছেত্বব্যমাশ্ড মণিবন্ধনগুল্ফদেশে। 

মন্মাণি শল্যবিষয়াদ্বমুদাহরস্তি 

যস্মাচ্চ মর্মন্থ হতা৷ ন ভবস্তি সদ্যঃ॥' 
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জীবস্তি তত্র যদি বৈদ্যগুণেন কেচি- 

ত্তেপ্রাপ্ন,বস্তি বিকলত্বমসংশয়ং ছি । 

সম্ভিন্নলর্জরিতকোষ্ঠশিরঃকপাল! 

জীবস্তি শগ্রবিহতৈশ্চ শরীরদেশৈঃ। 

ছিন্নৈশ্চ সক্থিভূজপাদকবৈরশেষৈ- 
ধেঁষধাং ন মন্মপতিত! বিবিধাঃ প্রহারাঃ ॥ 

সোমমারুততেজাংসি রজঃসত্বতমাংসি চ ॥ 

মর্মন্থ প্রায়শঃ পুংসাং ভূতাত্মা! চাবতিষ্ঠতে ॥ 
মর্শন্বভিহ্তাস্তশ্নান্ন জীবস্তি শরীরিণঃ । 

ইন্জিয়ার্থেধসম্প্রাপ্ডিন্মনোবুদ্ধিবিপর্যযয়ঃ ॥ 
কুজশ্চ বিবিধাস্তীব্র। ভবস্ত্যাগুহরে হতে । 

হতে কালান্তরদ্বে তু ধরবে! ধাতুক্ষয়ে। হৃণাম্ ॥ 

ততো ধাতুক্ষয়াজ্জত্র্বেদনাভিশ্চ নশ্যতি । 

হতে বৈকল্যজননে কেবলং বৈদ্যনৈপুণাৎ ॥ 

শরীরং ক্রিয়য় যুক্তং বিকলত্বমবাপুস্মাৎ । 

বিশল্যদ্বেষু বিজ্ঞেয়ং পৃর্বোক্তং ষচ্চ কারণম্ ॥ 

রুজাকরাণি মন্ত্নাণি ক্ষতানি বিবিধ! রুজঃ | 

কুর্ববস্ত্যন্তে চ বৈকল্যং কুবৈদ্যবশগে। যদি ॥ 

ছেদভেদাভিঘাতেভ্যে। দহনাদ্ধারণাদপি। 

উপঘাতং বিজানীয়ান্ন্মণাস্তল্যলক্ষণম্ ॥ 

মন্্াভিঘাগশ্চ ন কশ্চিদস্তি যোহল্লাত্যয়ো! বাপি নিরত্যয়ো বা। 

প্রায়েণ মর্মস্থভিতাড়িতাস্ত বৈকল্যমৃচ্ছস্তযথব! স্রিয়স্তে ॥ 

মন্মাণ্যিষ্ঠায় হি যে বিকার! মৃচ্ছন্তি কায়ে বিবিধ নক্লাণাম্। 

গ্রায়েণ তে কৃচ্ছতম। তবস্তি নরন্ত যত্বৈরপি সাধ্যমানাঃ ॥ 
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সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতঃ সিরাবর্ণনবিভক্তিনাম শারীরং 

ব্যাখ্যাম্যামঃ | 

সপ্ত সিরাশতানি ভবস্তি। যাভিরিদং শরীরমারাম ইব জল- 

হারিণীভিঃ কেদার ইব চ কুল্যাভিরপমিহাতেহনুগৃহৃতে চাকুঞ্চন প্র- 

সারণাভির্বর্বিশেষৈঃ। ক্রমপত্রসেবনীনামিব চ তাসাং প্রতানাস্তাসাং 

নাভিমূলং ততশ্চ প্রসরসার্ধমধন্তিধ্যক্ চ। 
ভবতশ্চাত্র। 

যাবত্যন্তত সিরাঃ কায়ে সম্ভবস্তি শরীরিণাম্ । 

নাভ্যাং সর্ব নিবদ্ধান্তাঃ প্রতন্বস্তি সমস্ততঃ ॥ 

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভিবৃযপাশ্রিতা । 

সিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ ॥ তা. 

তাসাং মূলপিরাশ্চত্বারিংশত্তাসাং বাতবাহিন্টো দশ পিত্তবা- 

হিন্তে৷ দশ কফবাহিন্তে! দশ দশ রক্তবাহিনাঃ | তাসাস্ত বাতবাহি- 

নীনাং বাঁতনস্থানগতানাং পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি তাঁবত্য এব পিত্ত- 

বাহিন্তঃ পিত্ৃস্থানে কফবাহিন্যশ্চ কফস্থানে রক্তবাহিন্যশ্চ যরৃৎ- 

প্লীহ্নোরেবমেতানি সপ্ত সিরাশতানি। 

তত্র বাতবাহিন্যঃ সিরা একন্মিন সক্ণি পঞ্চবিংশতিঃ । এ 

নেতরসক্থি বাই চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতস্ত কোষ্ঠে চতুন্তিংশত্া- 
সাং গুদমেঢ্রাশ্রিতাঃ শ্রোণ্যামষ্টৌ দ্বে ছে পার্খ্য়োঃ ষট্ পৃষ্ঠে তাবত্য 
এব চোদরে দশ বক্ষপলি। একচত্বারিংশজ্জক্রণ উদ্ধং তাসাং চতুর্দশ 

শ্রীবায়াং কর্ময়োশ্চতত্রঃ। নব জিহ্বায়াম। ষট্ নাসিকায়াম্। 

অষ্টটো নেত্রয়োঃ। এবমেতৎ পঞ্চসপ্তত্যধিকশতং * বাতবহানাং 

সিরাণাং ব্যাখ্যাতম্। এষ এব বিভাগঃ শেষাণামপি । বিশে- 

মতত্ত পিত্তবাঁহিন্যো নেত্রয়োর্দশ কর্ণয়োর্ছে। এবং রক্তবহাঃ কফ- 
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বহাশ্চ। এবমেতানি সন্তু সিরাশতানি সবিভাগাঁনি ব্যাখ্যা 

তানি। 

ভবন্তি চাত্র। 

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমযোহং বুদ্ধিকর্মমণাম্। 

করোত্যন্তান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ সিরাঃ পবনশ্চরন্ ॥ 

_বদা তু কুপিতো বাধুঃ স্বাঃ পিরাঃ প্রতিপদ্যতে। 
তদাস্ত বিবিধা রোগা জায়স্তে বাতসম্ভবাঃ ॥ 

ভ্রাজিষুতামন্ত্রকচিমগ্রিদীপ্তিমরোগতাম্। 
সংসর্পন্ স্বাঃ সিরাঃ পিত্ত কুর্ষ্যাচ্চান্তাঁন্ গুণানপি ॥ 

যদ| প্রকুপিতং পিন্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ। 

তদাস্ত বিবিধা রোগ! জায়ন্তে পিত্তসস্তবাঃ ॥ 

শ্নেহমঙ্গেবু সন্ধীনাং স্থৈর্যাং বলমুদীণতাম্। 
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাপঃ শ্বাঃ সিরাশ্চরন্,॥ 

যদ। তু কুপিতঃ শ্রেপ্না স্বাঃ পিরাঃ প্রতিপদ্যতে । 

তদাস্ত বিবিদা রোগ। জায়ন্তে শ্লেম্সনভ্তবাঃ ॥ 

ধাতুনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্। 

স্বাঃ সিরাঃ সঞ্চরদ্রক্তং কুর্ষ্যাচ্চান্যান্ গুণানপি ॥ 

সদ। তু কুপিতং রক্তং সেবতে শ্ববহাঃ সিরাঃ। 

তদান্য বিবিধা বোগ। জায়ন্তে রক্তসম্তবাঃ ॥ 

নহি বাতং সিরাঃ কাশ্চিন্ন পিন্তং কেবলং তথা । 

শ্লেশ্মাণং বা বহস্ত্যেতা, অতঃ সর্ববহাঃ স্বতাঃ ॥ 

প্রহষ্টানাং হি দোষাণামুচ্ছিতানাং প্রধাবতাম্। 

ফ্রবমুন্মার্গগমনমতঃ সর্ববহাঃ স্ৃতাঃ ॥ 

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বাঁধুন1 সিরাঃ। 

পিস্দুষ্ণ[শ্চ নীলাশ্চ শীত! গৌধ্যঃ স্থিরাঃ কফাং।॥ 
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অস্যগ্হীস্ত রোহিণ্যঃ সির! নাত্যুষ্খশীতলাঃ | 

অত উর্ধং প্রবক্ষ্যামি ন বিধ্যেদ্যাঃ সিরা ভিষক্ ॥ 

বৈকল্যং মরণঞ্চাপি ব্যধাত্তাসাং ঞ্ুবং ভবেৎ। 

সিরাশতানি চত্বারি বিদ্যাচ্ছাথাস্থ বুদ্ধিমান্ ॥ 

ষট্ত্রিংশচ্চ শতং কোষ্ঠে চতুঃষ্টিঞ্চ মৃদ্ধনি । 

শাখাস্ু ষোড়শ পিরাঃ কোষ্ঠে দ্বাত্রিংশদেব তু। 

পঞ্চাশজ্জক্রণণ্টোর্ধমবেধ্যাঃ পরি কীন্তিতাঃ ॥ 

তত্র পিরাশতমেটকৈকম্পিন সকৃথি ভবতি তাসাং জালধর] ত্বেক? 

তিঅশ্চাভ্যন্তরান্তত্রোববীনংজ্ঞে দ্বে লোহিতাক্ষসংজ্রা চৈটিকতা- 
ত্ববেধ্াা এতেনেতরপক্থি বাহু চ ব্যাখ্যাতাবেবমশস্্রকৃত্যাঃ ষোড়শ 

শাখাসু। 

দ্বাত্রিংশঙ শ্রোণ্ণাং -তাসামষ্টাবশস্ত্রকূতা। দ্বে দ্বে বিটপ$।ঃ 
কটীকতরুণয়োশচ। অষ্টাবষ্টাবেটককস্মিন্ পার্শে তাসামেটককামূং 
দ্বগাং পরিহরে পার্শপন্ধিগতে চ দ্বে। চতক্রো বিংশতিশ্চ পৃষ্ঠ- 

বংশমুভয়তস্তাসামৃদ্ধগামিন্যে। দ্বেদ্বে পরিহরেদ্বহতী পিরে। তাবত্য 

এবোদরে তাসাং মেট্রোপরি রোমরাজীমুভয়তো দ্বে দ্বে পরিহরেছ। 

চত্বারিংশদ্বক্ষদি তানাং চতুদ্দশাশস্ত্রকৃত্যা। হাদয়ে দ্বে দ্বে দ্বে' স্তন্কতল 

স্তনরোহিতাপলাপস্ত ্বধুভয়তোহষ্টো। এবং দ্বাত্রিংশদশস্ত কুত্যাঃ 
পৃষ্ঠোদরোনঃশ্থ ভবন্তি। 

চতুঃযাষ্টনিরাশতং জক্রণ উদ্ধং ভবতি তত্র যট্পঞ্চাশচ্ছিরো- 

ধরায়াং তাসামস্টো চতশ্রশ্চ মন্মনংজ্ঞাঃ পরিহরেদ্দে কুকাটিকয়ো*. 

দ্বে' বিধুরয়োঃ। এবং গ্রীবায়াং যোড়শাব্যধ্যাঃ । হন্বোরুভয়তো- 

ই্টাবষ্টো তাসান্ত সান্ধধমনেযী দে দ্বে পরিহরেৎ । 

ষট্ত্রিংশজ্জিহ্বায়।ং তাঁসামধঃ যোড়শাশন্ত্ররুত্যা রসবহে দ্ধে 

বাথহে চ দ্বে। দ্বিদ্ধদশ নাসায়াং তাঁদামৌপনা মিক্যশ্চততরঃ 
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পরিহরেৎ। তাসামেব চ তালুন্েকাং মুদাবৃদ্দেশে। অগ্টাত্রিংশ- 
ছভয়োনেত্রয়োস্তাামেকৈকানপাঙ্গয়োঃ পরিহরেৎ । 

কর্ণয়োদ্দশ তানাং শব্ববাহিনীনামেটৈকাঁং পরিহরেৎ) নাসা- 

নেত্রগতাস্ত ললাটে যষ্টিস্তাসাং কেশান্তান্ুগতাশ্চতস্রঃ | 

আবর্তয়োরেকৈকা! স্থপন্তাঞ্চেকা পরিহর্তব্যা। শঙ্খয়োর্দশ তাসাং 
শঙ্খন্ধিগতাঁমেকৈ কাং পরিহরেৎ । 

দ্বাদশ নুগ্গি, তাপামুতক্ষেপয়োর্ে পরিহরেৎ।  সীমন্তেঘেকৈ- 
কামেকামধিপতাবিতি । এবমশব্ত্রকত্যাঃ পঞ্চাশজ্জব্রণ উদ্ধমিতি | 

ভবতি ঢাত্র। 

ব্যাপ্বস্ত'ভিতো দেহং নাভিতঃ প্রস্থতাঃ পিরাঃ | 
প্রতানাঃ পদ্মিনী কন্দাদ্বিসাদীনাধ যথ। জলম্ ॥ 

অবমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সিরাব্যধবিধিশারীরং ব্যাখ্াস্ামত | 

বালস্থবিররক্ষক্ষ তক্ষীবভীরুপরিশরাস্তস্ী মদ্যাধব কর্শিতমত্তবান্তবিরিক্ত- 
এাপিঠান্ুবাদিতজাগরিতক্রীবকণগভিণীনাং কাসশ্বানশোষপ্রবুদ্ধজবরা- 

ক্ষেপকপক্ষাঘাতোপবানপিপানামুচ্ছা প্রপীড়িতানাঞ্চ সিরাং ন 
লা 

বিধ্যেদ্যাশ্চাব্যধ্যা ব্যধ্যাশ্চাদৃষ্টট] দৃষ্টাশ্চা্প্বিতা যন্ত্রিতাশ্চানুখিত। 

ইতি । | 
শোণির্তীবদেকসাধ্যাশ্চ বিকারাঃ প্রাগভিহিতাস্তেযু চাপকেঘ- 

ন্যেষু চান্ুক্তেযু যথাভ্যানং যথান্যায়ঞ্জ সিরাং বিধ্যেৎ। প্রতিষিদ্ধানা- 

মপি চ বিষোপসর্গ আত্যয়িকেষু সিরাবাধনমপ্রতিষি দ্ধমূ। ্ 
তত্র ন্গিদ্ধস্বিন্নমাতুরং যথাদোষপ্রত্যনীকদ্রবপ্রায়মন্ন* ভূক্তবস্তং 

যবাগুং পীতবস্তং বা বথাকালমুপস্থাপ্যাসীনং স্থিতং. বা প্রাণানবাধ- 
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মানো  বস্তরপট্টচন্্ান্তর্বন্থললতানামন্ততমেন মন্ত্রয়িত্বটা নাঁতিগাঢ়ং 
নাতিশিখিলং শরীরপ্রদেশমাসাদ্য যথোক্তং শস্ত্রং গৃহীত্ব। পিরাং 

বিধ্যেৎ। | . 
নৈবাতিশীতে নাতুঞেঃ ন প্রবাঁতে ন চাভ্রিতে। 

পিগাণাং বাধনং কার্যামরোগে বা কদাচন ॥ 
তত্র ব্যধ্যসিরং পুরুষং প্রত্যাদিত্যমুখমরত্রিমাত্রোচ্ছিতে উপ- 

বেশ্তাননে সকৃথ্োরাকুঞ্চিতয়োর্নিবেগ্ত  কুর্গরসন্ধিদ্য়স্তোপরি হস্তা- 
বন্তগুর্া্ুষঠর তমুষ্টী মন্যয়োঃ স্থাপয়িত্বা" যন্ত্রণশাটকং গ্রীবামুষ্ট্ো- 
রূপরি পরিক্ষিপ্যান্যেন পুরুষেণ পশ্চাৎস্থিতেন বামহস্তেনোন্তানেন 

শাটকান্তদ্বয়ং গ্রাহয়িত্বা ততো বৈদ্যো ব্য়াদ্দক্ষিণহক্ষেন সিরোখা- 

পনার্থ২ নাত্যায়তশিথিলং  যন্বমাবেষ্টয়েত্যস্থক্আ্রাবণার্থং যন্ত্র 

পৃষ্ঠমধ্যে চ পীড়য়েতি কর্মপুরুষর্চ বাধুপুণমুখং স্থাপাসবাম উত্ত- 

মাঙ্গগতানাম ্তর্মুখবর্জ্যানাং পিরাণাৎ ব্যধেন যন্ত্রবিধিঃ |. 
তত্র পাদব্যধ্যসিরস্ত পাদুং সমে স্থানে সুস্থিরং স্থাপয়িত্বান্যং 

পাদনীষগুসঞ্কুচি তমুচ্চৈঃ কৃত্বা বাধ্যপাদং জান্ুসন্ধেরধঃশাটকেনা- 

বেষট্য ' হস্তাভ্যাং প্রপীডা গুল্ফং ব্যধ্য প্রদেশস্যোপরি চতুরঙ্গুলং 
প্লোতাদীনামন্যতমেন বন্ধাং পাদসিরাং বিধ্যেৎখ। অথোপরিষ্টা- 

দ্বন্তো গৃুঢ়ানু্কৃতমুষ্টী সন্যগানে স্থাপয়িত্ব। সথখোপবিষ্টস্য' পৃককৎ 
বদ্যন্ত্রং বদ্ধ! হস্তনিরাং বিধ্যেৎ। গৃরপীবিশ্বাচ্যোঃ সংকুচিতজানু- 

কুর্পরঃ স্যাৎ। শ্রোণীপৃষঠসবন্ধেবৃন্নামিতপৃষ্ঠটস্যাবাকশিরস্কস্যোন্নমিত- 
বিশ্ফূর্জিতপৃষ্টপ্য বিধ্যেৎ। উদরোরসোঃ প্রসারিতোরস্কস্যোন্নমিত- 

শিরক্কপ্য বিস্ফুর্জিতদেহস্য । বাহুভ্যামবলক্্যমানদেহনা পার্বয়োঃ | 
অবনামিতমেঢ্দ্য মেটরে। উন্নামিতবিদষ্টপিহ্বা গ্রন্যাধোজিহ্বায়াম্। 

অভিব্যন্তাননপ্য তালুনি দন্তমূলেখু চ। এবং যস্ত্রোপায়ানন্যাংশ্চ 

দিরোখাপনহেতুন্ বুদ্ধ্যাবেক্ষ্য শরীরবশেন ব্যাধিবশেন চ বিদধ্যাৎ। 
মাংসলেঘবকাশেযু যবমাত্রং শন্ত্রং নিদধ্যাদতোহন্যেঘষর্ধষবমাত্রং 
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ক্রীহিমাত্রং বা ত্রীহিমুখেন । অস্থামুপরি কুঠারিকরা বিধ্যেদ্ধী- 
যবমান্রন্। 

ভবস্তি চাত্র। 

ব্যভ্রে বর্ধাস্থ বিধ্যেত গ্রীপ্পকালে তু শীতলে। 
হেমস্তকালে মধ্যান্কে শস্ত্রকালাস্্য়ঃ স্বৃতাঃ ॥ 

সম্যক্শস্ত্রনিপাতেন ধারয় ধা অবেদত্যক । 

মুহূর্তং রুদ্ধ। তিষ্ঠেচ্চ স্থবিদ্ধান্তাং বিনিদ্দিশেত ॥ 

যথা কুসুস্তপুষ্পেভ্যঃ পূর্ববং অ্রবতি পীতিক]। 

তথ সিরাস্ু বিদ্ধাস্থ দুষ্টমগ্রে গ্রবর্তীতে ॥ 

মৃচ্ছিতস্যাতিভীতস্য শ্রান্তস্য তৃষিতস্য চ। 

ন বহস্তি সির! বিদ্ধান্তথান্থখিতযস্্রিতাঃ ॥ 

দ্টীণস্য বহুদোষস্য মুঙ্ছয়াভিদ্রতস্য চ। 

চ্টিয়োইপরাহে বিআ্রাবা। সাঁপরেছ্যন্ত্রাহেইপি বা ॥ 

রক্তং সশেষদোষন্ত কুর্য্যাদপি বিচক্ষণ | 

নচাতি গ্রক্ষতং কৃুর্ধ্যাচ্ছেষং সংশমনৈর্উয়েৎ ॥ 
চলিনো বহুদোষস] বয়ঃস্থৃস্য শরীরিণঃ। 

পরং গ্রমাণমিচ্ছস্তি প্রন্তং শোণিতমোক্ষণে ॥ 

অত্র পাদদাহপাদচর্ষযাববাঁহুকচিপ্যবিসর্পবাতশোণিতবাঁতকণ্টকবি- 

কঁচতকাপাদদারী প্রভৃতিষু ক্ষিপ্রমন্ত্রণ উপবিষ্টাদ্দ্য্থুলে ব্রীহিমুখেন 

সিরাং বিধোৎ। শ্লীপদে তচ্চিকিৎসিতে যথা কক্ষাতে । ক্রোষ্ট- 

কশিরঃখঞজপন্থুরুবাতবেদনাস্ত জজ্ঘায়াং গুলফস্যোপরি চতুরঙ,লে।, 

অপচ্যামিন্দ্রবস্তেরধন্তাদ্ব্বাঙ্গ'লে। জানুসন্ধেরূপর্য্যধো বা চতুরঙ্গ,লে 

গৃপ্রন্যাম । উুমূলসংশ্রিতানান্ত গলগণ্ডে । এতেনেতরসক্থি বাহ্ চ 
ব্যাখ্যাতৌ । 

বিশেষতস্ত বামবাহৌ কৃুর্পরসন্ধেরভ্যন্তরতো বাহুমধ্যে শ্রীষ্কি 
কনিষ্িকানামিকয়োর্ধ্যে বা এবং দক্ষিণবাহৌ যক্ৃদ্ধালো কফো- 
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দরে চৈতামেব চ কাশশ্বীসয়োরপ্যাদিশস্তি । গৃ্বস্যামিৰ বিশ্বাচ্যাস্। 

শ্রোণিপ্রতিসমস্তাদ্দ্যঙ্থুলে প্রবাহিকায়াং শুলিন্যাম্। পরিকর্তিকো 

পদংশশৃকদোবশুক্রব্যাপৎস্ুু মেঢুমধ্যে । বৃষণয়োঃ পার্খে মৃত্র- 

বৃদ্ধাং। নাভেরধশ্চতুরঞ্গলে সেবন! বামপার্থে দকোদরে। 

বামপার্থে কক্ষান্তনয়োরস্তরেহস্তর্বিদ্রধৌ পার্খশূলে চ। বাহুশোষা- 

ববাহুকয়োরপ্যেকে বাদন্তযংসয়োরস্তরে । ব্রিকসন্ধিমধ্যগতাং তৃতী- 

য়কে। অধযংস্কদ্ধসন্ধিগতামন্যতরপার্খ সংস্থিতাঞ্চতুর্থকে | হম্ুসন্ধি- 
মধ্যগতামপন্মারে।  শঙ্খকেশান্তসন্ধিগতামুরোহপাঙ্গললাটেযু চো- 

»ন্মাদেহপন্মারে চ। জিহবারোগেঘধোপ্িহ্বায়াং দস্তব্যাধিু চ তালুনি 
তাঁলবোষু। কর্ণয়োরুপরি সমন্তাৎ কর্ণশূলে তদ্রোগেষু চ। গন্ধা- 

গ্রহণে নাসারোগেষু চ নাদাগ্রে। তিমিরাক্ষিপাক প্রতৃতিঘা ময়েযৃ- 

পনাসিকে লালাট্যামপান্ত্যাঞ্চতাো এব শিরোরোগাধিমন্থপ্রভৃতিযু 

রোগেঘিতি। 1 
অত উর্ধং ছুষ্টব্যধনমন্থব্যাখ্াস্যামঃ। তত্র ছুর্বিিদ্ধা।৩।৭*+ 

কুঞ্চিতা পিচ্চিত। কুট্িতাপ্রক্রত। অত্যুদীর্ণ1। অস্তেইভিহতা। পরিশুফ! 
কৃণিতা বেপিতা৷ অন্ুখিতবিদ্ধা! শস্ত্রহত! তির্য্যগ্থিঙ্ধা। অপবিদ্ধা অব্যাধ্য। 

বিদ্রুতা ধেন্থক1 পুনঃপুনর্কিদ্ধা শিরাঙ্সাযস্থিসন্ধিমন্ত্্থ চেতি বিংশ- 
তিছুষ্টিব্যধাঃ। 

তত্র যা স্ুক্ষষশত্ত্বিদ্ধা ন ব্যক্তমস্থক্ সুবতি রুজাশোফনশী 

চ সা দুর্বিদ্ধা। প্রমাণাতিরিক্তাবদ্ধায়ামন্তঃপ্রবিশতি শোণিতং 

শোণিতাতি প্রবৃত্তির্ব( সাতিবিদ্ধা কুঞ্চিতায়ামপ্যেব্ম। কুশস্তর 

 প্রমথিত। পৃথুণীভাবমাপন্ন। পিচ্চিতা। অনানাদিতা পুনঃপুনরন্ত- 

য়োশচ বহুশঃ শম্্াভিহতা কুটিতা। শীতভয়মুচ্ছাভির প্রবৃত্ব- 

শোণিতা অগ্রক্রতা। তীক্ষমহামুখশস্ত্রবিদ্ধাী অতুযুদীণা। অল্প- 

রক্তআবিণাবিদ্ধা । ক্ষীণশোণিতস্যানিলপূর্ণা। পরিশুষ্কা। চতুর্ভাগা, 

বনাদিত। কিঞ্চিতগ্রবৃ স্ুশোণিতা কুণিত | ছুঃস্থানবন্ধনাদ্বেপমানায়াঃ 
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শোণিতসংমোহে! ভবতি সা বেপিতা। অন্ুথিতবিদ্ধায়ামপ্যেবম্। 
ছিন্নাতিপ্রবৃত্তশোণিতা , ক্রিয়াসঙ্গকরী শন্ত্রহতা। তির্ধযক্প্রণিছিত- 
শস্ত্রা কিঞ্চিচ্ছেষ1! তির্ধ্যগিদ্ধা। বছশঃ ক্ষতা হীনশত্ত্রগ্রণিধানেনা- 

পবিদ্ধা। অশস্ত্রকুত্যা অব্যাধ্া। অনবস্থিতবিদ্ধা বিদ্রুত1। প্রদে- 

পত্ত বহুশোইবঘষ্রনাদারোহব্যধ! যুহুম্হুং শোণিতআীবা ধেস্ুক1। 
হুপ্বশক্্রব্যধনাদ্বছশো। বিচ্ছিন্ন পুনঃপুনর্ধিদ্ধা। স্বাযুস্থিশিরা- 

সন্ধিমন্স্থ বিদ্ধ! বা রুজাং শোষং বৈকল্যং মরণং বাপাদয়তি ॥ 

ভবস্তি চাত্র। 

সিরাস্থু শিক্ষিতে। নাক্তি চল! হোতাঃ স্বভাবতঃ। 

মতস্যবৎ পরিবর্তৃন্তে তস্মাদ্যতেন তাড়য়ে ॥ 

অজানতা৷ গৃহীতে তু শস্ত্রে কায়নিপাতিতে । 

ভবস্তিব্যাপদশ্চৈত! বহবশ্চাপুযুপদ্রবাঃ ॥ 

ূর্ঘাদিভিঃ ক্রিয়াযোগৈর্ন তথা! লেপনৈরপি। 

যাস্ত্যাশড ব্যাধয়ঃ শান্তিং যথ। সম্যক সিরাবাধাৎ | 

সিরাব্যধশ্চিকিৎসাদ্ধং শল্যতন্ত্রে প্রকীতিতঃ। 

যথা গ্রণিহিতঃ সম্যগুস্তিঃ কায়চিকিৎসিতে | 

তত্র শিগ্ান্বন্নবান্তবিরিক্তাস্থাপিতান্ুবাসিতসিরাবিদ্ধৈঃ পরিহূর্তব্ীনি 

ক্রোধায়াসমৈথুনদিবাস্বপ্নবাগ্ব্যায়ামযানোথানাননচংক্রমণশীতবাতাতপবি, 
ধমদাসাক্ম্যাজীণান্যাবললাভান্মাসমেকে মনাক্ধে। এতেয়াং বিস্তর, 
মুপৃরিষ্টাত্ক্ষ্যামঃ । 

ভবতশ্চাত্র!। 

.. মিরাবিষাণতুষ্বৈত্ত জলৌকাভিঃ পদৈস্তথ|। 
অবগাঢ়ং বথাপূর্ববং নির্থরেদ,উশোগিতম্ ॥ 

অবগাঢ়ে জলৌকা' স্তাৎ প্রচ্ছন্ন পিগিতে হিতম্। 
দিরাঙ্গব্যাপকে রক্তে শৃঙ্গালাবু ত্বচি স্থিতে। 
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নবমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতে। ধমনীব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

 চতুর্বিশতির্ধমন্যো নাভিপ্রভব। অভিছিতাঃ। তত্র কেচিদাছং 

নিরাধমনীক্রোতসামবিভাগঃ দিরাবিকারা . এব ধমন্যঃ আ্োতাংনি 

চেতি। তত্ব নসম্যকৃ। অন্য] এব হি ধমন্যঃ কশ্লোতাংমি চ সিরাভ্যঃ 

কন্মাদ্যঞ্জনান্যত্বানুলসন্নিয়মাৎ কন্পমবৈশেষ্যাদাগমাচ্চ কেবলত্ত পর- 

শ্গারসন্নিকর্ষাৎ সর্দৃশাগমকর্থত্বাৎ সৌক্ষ্যান্চ বিতক্তকর্মণামপ্য- 

বিভাগ ইব কন্মস্্র ভবতি। 

তাসান্ত নাভিপ্রভবাণাং ধয়নীনামুদ্ধগ দশ দশ টাখোগাশিনা- 

শ্চতঅন্তির্য্যগ্গাঃ। 

উদ্ধগাঃ শবাম্পর্শরূপরসগন্ধ প্রশ্থাসোচ্ছ, দি: স্গিধ্তিকদি- 
তাদী ব্বশেষানভিবহস্ত্যঃ শরীরং ধারয়স্তি। তাস্ত হদয়ষভি গ্রপন।।এ 

জায়ন্তে তান্ত্রিংশৎ। তাপাস্ত বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ দ্বে দ্বে 

বহুতস্তা দশ শবরূপরসগন্ধানষ্টাভিগুহীতে । দ্বাভ্যাং ভাষতে চ 
দ্বাভ্যাং ঘোয়ং করোতি দ্বাভ্যাং শ্বপিতি দ্বাভযাং প্রতিবুধ্যতে । দ্ধে 

চাশ্রবাহিন্যৌ । দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়। বহতঃ স্তনসংশ্রিতে । তে এব শুক্রং 

নরস্ন্য স্তনাভ্যামভিবহতঃ। তাস্ত্েতা স্্িংশৎসবিভাগ। ব্যাখ্যাতা ৬4 

ভিরদ্ধং নাভে রুদরপার্বপুষ্ঠোরঃস্বন্ধ গ্রীবাবাহবো ধাধ্যতে যাপ্যস্তে 

ঢ। 

তবতি চাত্র। 

উদ্ধাং গতান্ত কুর্বস্তি কর্মম(গ্যেতানি সর্বশঃ | 

অধোগমাস্ত বক্ষ্যামি কন্ধমন তাসাং যখাযথম্ 
অধোগমাস্ত বাতমৃত্রপুরীবশুক্রার্তবাদীন্যধো বহস্তি। তাস্ত 

পিতাশক্পমভিপ্রতিপন্না স্তত্রস্থমেবান্নপানরসং ধিপকমৌষ্যাঘিরেচয়- 
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স্তোবভিবহস্ত্যঃ শরীরং তর্ঁয়স্ত্যর্পয়স্তি চোর্ধগীতানাৎ তির্ষ্যগ্গীতানাং 

রসস্থানঞ্চাভিপুরয়ন্তি * মুত্রপুরীষন্যেদীংশ্চ বিরেচয়স্ত্যামপক্কাঁশ- 
রাস্তরে চ ত্রিধ! জায়ন্তে তাস্ত্িংশৎ | তাসান্ভ বাতপিত্তকফশোণি- 

তরসান্ দ্বেদ্বে বহৃতন্তা দশ দ্বে অন্নবাহিন্তাঁবস্ত্রীতিতে তোযবহে দ্বে 
মুত্রবন্তিমভিপ্রপন্নে মুত্রবছে দ্বে শুক্রবে দ্বে শুক্রপ্রাহূর্ভাবায় দ্বে 
বিসর্থায় তে এব রক্তমভিবহুতে! নারীণামার্তবসংজ্ঞং | দ্বে বঙ্চো- 

নিরসন্তেণ স্ুলাস্ত্প্রতিবদ্ধে | অফীবন্যান্তিধ্যগ্গীনাঁৎ ধমনীনাঁৎ স্বেদ 
ম্পয়স্তি | তাস্ত্েতাস্ত্বিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাত1! এতাঁভিরধোনাভেঃ 

পককাশয়কটীমৃত্রপুরীষগুদবক্তিম্ঢ্সকৃথীনি ধার্য্যন্তে যাঁপ্যন্তেচ। 

ভবতি চাত্র। 

অধোগমাস্ত কুর্বন্তি কর্মাণ্যেতানি সর্বশও | 

তির্যগগাঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কর্ম তাসাং যখাযখৎ ॥ 

তির্য্যগ্গানান্ভ চতন্যণাঁৎ ধমনীনামেকৈক1 শতধধা সহজঅধ1 চোত্ত- 

রোত্তরং বিভজ্যন্তে তাস্তবসঙ্থ্যেয়াস্তাভিরিদৎ শরীরৎ গবাক্ষিতং বি- 

বদ্ধমাততঞ্চ তাসাঁং মুখানি রোমকুপপ্রতিবদ্ধানি যৈঃ ন্বেদমভিবহস্তি 

রসথ্াপি সন্তপ্পয়ন্ত্যন্তরর্বহিশ্চ তৈরেব চাভ্যস্বপরিষেকাবগীহালেপ- 

নবীর্ধ্যাণ্যন্তঃশরীরমভিপ্রতিপদ্যন্তে ত্বচি বিপক্কানি তৈরেব স্পর্শ- 

সুখমস্থখং বা থৃহ্বাতি। তান্ববেতাশ্চতজো। বধমন্তঃ সর্বাক্গণীতাঃ 

সবিভাগী। ব্যাখ্যাতাঃ ॥ 

, ভবতশন্চাত্র | 

যথ! স্বভাঁবতঃ খানি মৃণালেধু বিসেষু চ| 

থমনীনাৎ তথা খানি রসে। যৈকপটীয়তে ॥ 
পঞ্চাভিভূতান্ত্খ পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চেঝ্দ্িয়ং পঞ্চস্থ ভাবয়ন্তি | 

পঞ্চেঝ্দ্িয়ৎ পঞ্চস্থ ভাব্বিত্ব পঞ্চত্বমায়াস্তি বিনাশকালে ॥ 

১৬১ 
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অত উর্ং আতসাংমূলবিদ্বলক্ষণমুপদেক্ষ্যামঃ | তাঁনি তু 
প্রাণানোদকরসরক্তমাঁসমেদো মৃত্রপুরীষশুক্রার্তববহাঁনি যেঘধিকার 

একেয়াৎ বুনি | এতেষাং বিশেষ বহুবঃ| তত্র প্রাণবছে দ্ধে 

'অয়োমূ্লিং হৃদয় রসবাছিন্্শ্চ ধমন্ঃ | তত্র বিদ্ধশ্য ক্রোশনবিনমন- 

মোহনভ্রমণবেপনানি মরণৎ বা ভবতি 1 অন্নবহে ছে তয়োমু'লমা- 
মাশয়োহন্নবাহিন্যশ্চ ধমন্য স্তত্র বিদ্ধস্তাঁধ্ানং শৃলাননছেষে? ছর্িঃপি- 

পাঁসান্ধ্যৎ মরণৎ বা। উদকবছে দ্বে তয়োর্ূলং তালুক্লোম চ। 
তত্র বিদ্ধশ্ত পিপান1 সগ্ভোমরণপ্চ | 'রসবহে দ্বে তয়োর্লং হুদয়ং 
রসবাহিন্তশ্চ ধমন্ন্তত্র বিদ্ধন্য শোষঃ প্রাণবস্থবিদ্ধবচ্চ মরণৎ তলি- 

ঈগানিচ| রক্তবছে দ্বে তয়োর্মলং যকুত্গ্রীহানে রক্তবাছিন্তশ্চ 

ধমন্থাস্তত্র বিদ্ধস্য শ্যাঁবাঙ্গতা স্বরো দাছঃ পাতা শোঁণিতাতিগমনং 

রক্তনেত্রতা চেতি | মাংসবহে দ্বে তয়োর্মূলং স্বায়ুত্বচৎ রক্তবস্থাশ্চ 
ধমন্যন্তত্র বিদ্ধম্য শ্বযধুর্মাংসশোষঃ সিরাগ্রন্থয়ো মরণ | মেদৌবছে 

গ্নে তয়ো্লিং কটীরকৌচ তত্র বিদ্ধশ্য ব্বেদাগমনং স্ষিদ্ধাঙ্গতা তালু- 
শোঁষঃ স্থুলশৌফতা পিপাসা চ। মৃত্রবছে দে তয়োমুলিৎ বন্তির্শেরদুঞ্চ 
তত্র বিদ্বস্যানদ্ধবস্তিতা মূত্রনিরোধঃ স্তব্ধমেঢূতা চ। পুরীষবহ্ে দ্ধ 

তয়োমুল€ পক্কাশয়ে। গুদঞ্চ তত্র ঠা চর্খন্ধত! গ্রথিতাঁ- 

স্্রতা চ। শুক্রবহে দ্বে তয়োর্মলৎ স্তনে ব্বষণৌচ ভত্র বিদ্ধন্য 
ক্লীবত! চিরাৎ প্রসেকো রক্তশু ক্রতাঁচ | আর্তববহে দ্বে তকোর্মূলং 

গর্ভাশয় আর্তববাহিন্তশ্চ ধমন্ন্তত্র বিদ্বাণয়াৎ বন্ধ্যাত্বং মৈথুন সিছি- 
ফুত্বমার্তবনীশশ্চ। সেবনীচ্ছেদাদ্রজাপ্রাহূর্ভাবঃ | বস্তিগুদবিদ্ধলক্ষণ; 

প্রাগ্ুক্তমিতি। আতোবিদ্ধভ্ত গ্রত্যাখ্যায়োপচরেছুদ্ধ তশল্যন্ত 

ক্ষতবিধানেনোপচরে€ | 

মূলাৎ খাঁদস্তরং দেহে প্রস্যতস্তাভিবাহ্ছি যৎ। 

জআোতন্তদিতি বিজ্ঞেয়ৎ সিরাধমনিবর্জদিতং ॥ 
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দশমোষ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো গর্ভির্ণীবাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 

গর্ভিণী প্রথমদিবসাঁৎ প্রভৃতি নিত্যৎ প্রহ্ছফী! শুচ্লঙ্ৃত। শুক্ল- 
বসন শাস্তিমঙ্গলদেবতাব্রাক্মণগুকপরণ চ ভবেম্মলিনবিক্ৃতহীনগী- 

 ত্রাণি ন স্পু শেদ্হ্রন্ধহ্দর্শনানি পরিহরেহুদ্বেজনীয়াশচ কথাঃ শুহ্কং 

পর়্্যুষিতৎ কুখিতৎ ক্লিন্নৎ চান্নং নোপতুঞ্জীত বহির্নিফ,মণৎ শুন্য 
গারচৈত্যশ্মশানরক্ষাশ্রয়ান্ ক্রোধভয়শঙ্করাংশ্চ ভারানুচ্চোর্মীষ্যা- 
দিক পরিছরেস্তানি চ শর্ভং ব্যাপাদয়স্তি নচাভীক্ষৎ তৈলাভ্যঙ্গোৎ- 

সাদনাদীনি নিষেবেত ন চায়াঁসয়েচ্ছরীবং পূর্বোক্াঁনি চ পরি- 
সুরেৎ | শয়নাসনং মৃদ্বাস্তরণং নাতুযুচ্চমপাশ্রয়ৌোপেতমসত্বাধং 

বিদধ্যাৎ | হুদ্যং দ্রবং মধুরপ্রায়ং স্সিপ্ধং দীপনীয়সংস্কতঞ্চ ভৌজনং 

ভোজয়েৎ সীমান্যমেতদীপ্রসবা€। 

_ বিশেষতন্ত গর্ভিণী প্রথমদ্বিতীয়ভৃতীয়মাসেযুমধুরশীতঙ্রবপ্রীয়ূমা- 

হারমুপসেবেত। বিশেবতন্ত তৃতীয়ে ষ্টিকৌদনৎ পয়সা ভোজ- 
য়েচ্চতুর্থে দর পঞ্চমে পয়সা! ষষ্ঠে সর্পিষাচেত্যেকে । চতুর্ধে পয়োনব- 
নীতসংস্যটমাহারয়েজ্জাঙ্গলমাংসসহিতং হুগ্তমন্ধৎ ভোজয়েৎ | 
পঞ্চমে ক্ষীরসর্পিঃসং্ফৎ যন্ঠে শ্বদৎই্রীসিদ্বন্ত সর্পিষোমাত্রীং 

পায়য়েছ্বাগুংব। সপ্তমে সর্পিঃ পৃথকপর্ণাদিসিদ্ধমেবমাপ্যাধ্যতে 
গর্ভঃ| অফ্মে বদরোদকেন বলাতিবলাশতপুত্পপললপয়োদধি- 

ুভুতৈললবণমদনফলমধুষ্বতমিশ্রেণাস্থাপয়েৎ পুত্রীণপুরীবশ্তদ্্য ম- 
মুলোমনার্থধ বাঁয়োঃ। ততঃ পয়োমধুরকষায়সিদ্ধেন তৈলেনা- 

নুবাসয়েদনুলোমে হি বায় জুখং গ্রস্থায়তে নিকপদ্রবা চ ভবতি। 
অতভর্ধৎং শ্সিপ্ধী ভির্যবাগুভির্জাজজলরসৈশ্চোপক্রমেদাপ্রসবকালাদে- 

বমুপক্রাস্ত। প্সিপ্ধী ব্গবতী সুখমনুপদ্রবা প্রস্থয়তে | নবমে মাসি 

স্থতিকাগীরমেনাং প্রবেশয়েৎ গ্রশস্ততিথ্যাদে? তত্রারিউং ব্রা্মীগা- 
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ক্ষত্রিয়বৈশ্ঠশৃদ্রাণীৎ শ্বেতরক্তপীতরুফেু ভূমি প্রদেশেযু বিস্বন্যখ্রো- 
ধতিন্দুকভল্লাতকনির্ষিতং সর্দ্দাণীরং যখাসঞ্খ্যৎ তন্বয়পর্য্যস্কমুপ- 
লিগুভিত্তিং স্ুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রার্গ দ্বারং দক্ষিণঘ্বারং বাফহস্তা- 

য়তথ্থতুরহত্তবিস্তৃতৎ রক্ষামঙ্গলসম্পন্নং বিধেয়ং | 
জাঁতে হি শিখিলে কুক্ষো মুক্তে হৃদয়বন্ধনে | 
সশূলে জঘনে নারী জ্ঞেয়। স) তু প্রজায়িনী ॥ 

তত্রোপস্থিতপ্রসবাঁয়াঃ কটীপৃষ্ং প্রতি সমন্তা্বেদন! ভবত্য- 
ভীক্ষং পুরীষপ্ররতিমু্রৎ প্রসিচ্যতে যোনিমুখাৎ শ্লেম্মা চ| 

প্রজনয়িষ্যমীণাং কৃতমঙ্গলম্মস্তিবাচনাৎ কুমারপরিবতাঁৎ পুক্তা- 

মফলহস্তাৎ স্বভ্যক্তামুফ্ণোদকপরিষিক্তীমৈনাৎ সংভৃতাঁৎ যবাঁ- 
গৃমাঁকগ্ঠীৎ পীঁয়য়েৎ। ততঃ ক্লতোপধানে যৃদ্বিস্তীর্ণে শয়নে 

স্থিতামাতুগনসকৃথীমুত্তানামশঙ্কনীয়াশ্চতত্রঃ ত্ত্রিযঃ পরিণতবয়সঃ 
প্রজননকুশলাঃ কৰ্তিতনখাঃ পরিচরেসুরিতি | | 

» অথাশ্যা বিশিখান্তরমনুলোমমনুমুখমভ্যজ্যাদৃত্রয়াচ্চৈনামেক! 
স্ুভগে প্রবাহস্বেতি নচাপ্রাপ্তাবী প্রবাহস্ব ততো বিমুক্তে গর্ভনাড়ী- 
প্রবন্ধে সশূলেযু শ্রোণিবঙ ক্ষণৰস্ভিশিরঃস্থ প্রবাহেথাঃ শনৈ শনৈঃ | 
ততো গর্ভনির্ঘমে প্রধাঁঢ়ং ততে। গর্ভে যোনিমুখং প্রপন্রে শাঁতর- 
মাবিশল্যভাবাৎ | 

অকালপ্রবাহুণাদ্বধিরং মুকং ব্যস্তহনুৎ মুর্ধাভিযাতিনং কাস- 

শ্বীসশোষোৌপত্রতৎ কুক্জং বিকটং বা জনয়তি | তত্র প্রতিলোমমনু- 
লোময়েহ | রি 

- গর্ভসঙ্গে তু যোনিৎ ধৃপয়েৎ কষ্ণসর্পনির্োকেণ পিণ্তীতকেন বা ॥ 

বনরীয়াদ্ধিরণ্যপুস্পীমূলং হস্তপাদয়োর্ধারয়েৎ স্ুবর্চলীৎ বিশল্যাৎ বা | 
অথ জাতন্যোন্বং মুখ সৈন্ধবসর্পিষা বিশোধ্য স্বতাক্ৎ মুষ্ধি, 

পিচুং দন্তাত্ততে! নাভিনাড়ীম্ীক্ষুলমাষম্য স্থৃত্রেণ বন্ধ! ছেদয়েত 
তস্ওত্রকদেশঞ্চ কুমারস্য গ্রীবায়াং অম্যগ বন্ধীয়াৎ | 
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অথ কুমারং শীতাঁভিরত্ডিরাশ্বাস্ত জাতকর্মণি কতে মধুসর্পি 
রনস্তাব্রাঙ্মীরসেন সুবর্ণচর্ণনক্ুল্যানামিকয়! লেহয়েত্ততো! বলাঁতৈলে- 
নাভ্যজ্য ক্ষীররক্ষকবায়েণ সর্ধগন্ধোদকেন বা রূপ্যহেমপ্রতপ্তেন ব। 

বারিণা স্নাপয়েদেনং কপিণ্খপত্রকষায়েণ বা কোঁফ্েন যথাকালৎ 

যথাদোষং যথাবিভবঞ্চ | 

ধমনীনাং হুদিস্থানাং বিরতত্বাদনভ্তরং | 

চতুরাত্র।জিরাত্রাদ্বা স্্রীণাৎ স্তন্তৎ প্রবর্ততে | 
তম্মাৎ প্রথমেইহছি মধুসর্পিরনস্তামিশ্রৎ মন্ত্রপৃতং ত্রিকালং 

পায়য়েদ্দ্বিতীয়ে লক্ষমণীসিদ্ধং সর্পিস্তৃতীয়ে চ | ততঃ প্রাঙ্িবারিতঃ 
স্তন্তং মধুসর্পিঃ স্বপাঁণিতলসশ্মিতং দ্বিকালং পায়য়ে। 

অথ স্ৃতিকাঁ বলাতৈলাভ্যক্তীৎ বাতহরৌষধনিঃকাঁথেনোপ- 
চরেৎ সশেষদৌধান্ড তদহঃ পিপ্পলীপিপ্পলীমুলহস্ভিপিপ্পলীচিত্র- 
কশৃঙ্গবেরচূর্ণ গুড়োদকেনোফ্েন পাঁয়য়েৎ | এবং দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রত্ব' 
কুর্ধ্যাদ1ছুষশোণিতাৎ | বিশুদ্ধে ততো! বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধাৎ স্মেছ- 

যবাগুং ক্ষীরযবাগুংব! পায়য়েভরিরাত্রৎ | ততো যবকোলকুলপ্খসি- 
দ্ধেন জাঙ্গলরসেন শাল্যোদনৎ ভোজয়েদ্বলমগ্নিবলঞ্চাবেক্ষ্য। 

অনেন বিধিনাধ্যর্ধমাসমুপসংস্কত! বিমুক্তাহারাচার। বিগতস্বতিকাঁভি- 

ধান! শ্যাৎ পুরার্তবদর্শনাদিত্যেকে | 
ধন্ৃতৃমিজীতাঁং স্থতিকাঁং ঘততৈলয়োরন্যতরস্য মাত্রাং পীয়য়েৎ 

পিগ্পল্যাদ্দিকষায়ান্নপানৎ স্সেহনিতা। চ স্যাজিরাত্রং পঞ্চরাত্রংব1| 

বন্ধবতী মবলাং মবাগৃং পায়য়েত্তিরাত্রৎ পঞ্চরাত্রৎ বা | অতউর্দং 

নষ্ধেনানদংসর্েণোপচরেৎ প্রায়শশ্চৈনাং প্রভৃতেনোষ্টেদকেন 
পরিষিঞ্চেৎ | ক্রোধায়াসমৈথুনাদীন্ পরিহরেৎ | 

ভবতশ্চাত্র | 

মিখ্যাচারাৎ স্থতিকা য়! যো ব্যাধিকপজায়তে। 

স কদ্দ্রসাধ্যোইসাঁধ্যে। বা ভবেদত্যপতর্পণাৎ ॥ 
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তম্মাতাং দেশকালে? চ ব্যাধিসাস্ত্যেন কর্মণ1 | 
পরীক্ষ্যোপচরেদেবং নেয়মত্যক্সমাপ্র_য়াৎ ॥ 

অথাপরাপতস্ত্যানাহাধ্মানেধ কুকতে তম্মাৎ কণ্ঠমশ্যাঃ কেশবে- 

কিতয়াহ্ছুল্যা প্রমুজেৎ। কটুকালাবুরুতবেধনসর্ষপসর্পনির্ষোকৈর্বা 
কটুতৈলবিমিশৈর্যোনিমুখৎ ধুপয়েৎ। লাঙ্গলীমুলকল্ফেন বাস্যাঃ 
পাণিপাদতলমালিম্পেৎ | মুর্ধি, বাস্যা মহারক্ষক্ষীরমনূসেচয়েৎ | 

কুষ্টলাঙ্গলীমূলকল্কৎ বা মগ্থমূত্রয়োরন্াতরেণ পায়য়েৎ। শালি- 

মুদকল্কৎ খ1! পিপ্পল্যাদিৎ বা মগ্ভেন সিদ্ধার্থককুষ্ঠলাজলীমহারক্ষ- 

ক্ষীরমিশ্রেণ ন্ুরামণ্ডেন বাস্থাপয়েৎ | এটৈরেব সিদ্ধেন সিদ্ধা্থক- 

'তৈলেনোত্তরবস্ত্িৎ দগ্াৎ নিগ্ধেন বা কৃপ্তনখেনহুস্তেনীপহরেৎ | 
প্রজাতীয়াশ্চ নার্ধ্যা কক্ষশরীরায়ান্তীক্ষৈ রবিশৌধিতং রক্তং 

বায়ুনা তদ্দেশশতেনাভিসংকদ্ধং নাভেরধঃ পার্খ্য়োর্বন্তে! বস্তি 

শিরসি বা গ্রন্থিং করোঁতি | ততশ্চ নাভিবস্ত্যাদরশূলানি ভবস্তি 

স্থচীভিরিব নিস্তষ্ভতে ভিছ্তে দীর্ধযত ইব চ পকাশয়ঃ | সমস্তাদ'' 

খ্লানমুদরে মৃত্রসঙ্গশ্চ ভবতীতি মক্ল্ললক্ষণৎ | তত্র বীরতর্ন্বাদি সিদ্ধং 
জলমুষকাদিপ্রতীবাপৎ পায়য়ে | যবক্ষারচুর্ণৎ বা সর্পিষা স্থখো- 
দকেন বা লবণচুর্ণং বাঁ পিপ্পল্যাদিকাখেন পিপ্পল্যাদিচুর্ণং বা! সুরা 
মণ্ডেন বকণাদিকাথং বৰা পঞ্চকোলৈলাপ্রতীবাপৎ পৃথকৃপণ্্যাদি- 
ক্কাথং ব1 ভদ্রদাকমরি »নংস্যফং পুরাঁণগুড়ৎ ব! ত্রিকটুকচতুর্জাতক- 
কুত্ুঘুকমিশ্রং খাদেদচ্ছৎ বা পিবেদরিষউমিতি | 

অথ বালং ক্ষৌমপরির্ৃতৎ ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়ং শব্যায়াৎ শায়- 
য়েৎ। পীলুবদরীনিত্বপরূষকশাঁখাভিশ্চৈনৎ বীজয়েছ | মুদ্ধি চাস্যা: 

হুরহত্তলপিচুমবচাঁরয়ে। ধুপয়েচচৈনং রক্ষোদৈরপৈঃ1 রক্ষোপ্ানি 
চাস্য পাণিপাদশিরোত্রীবাম্ববস্থজেৎ তিলাতসীসর্বপকণাংশ্চাত্র 
প্রকিরেৎ | অধিষ্ঠানে চান্সিং প্রস্তীলয়েৎ। ব্রণিতোপাসনীক্স- 
ধ্রবেক্ষেত | 
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_ ভতোদশমেহহনি মাতীপিতরেধ কৃতমঙ্গলকৌতুকো স্বস্তিবা- 
চনং কত্বা! নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম ব1 ॥ 

ততো যথাবর্ণং ধাত্রীমুপেযাম্বধ্যমপ্রমাণীৎ মধ্যমবয়সমরোগীং 

শীলবতীমচপলামলোলুপামক্কশীমস্ডুলাং প্রসনরক্ষীরামলম্্ো্টীমল- 
ঘ্বোর্াভ্তনীমব্/ঙ্গামব্যসনিনীং জীবদ্বৎসাং দোগৃধীং বৎসলামক্ুত্রক- 
শিীং কুলে জাতাঁমতোভূয়িষ্টৈশ্চ গুণৈরন্থিতাঁং শ্যামামারোগ্যব্ল- 
রদ্ধয়ে বালশ্য | তত্রোর্দস্তনী করাল কুর্ষ7াৎ| লঙ্বস্তনী নাসিকামুখং 

ছাঁদক্রিত্বা মরণমাপাদয়েৎ। ততঃ প্রশস্তীয়াৎ ভিখে! শিরঃম্ত্রীত- 
মহুতবাসস মুদগ্ুখং শিশুমুপবেশ্ঠ ধাত্রীং প্রাগুখীমুপবেশ্ঠ দক্ষিণৎ- 
স্তনং ধৌতমীষৎপরিআ্ুতমভিমন্ত্র্য মঞ্্রেণাঁনেন পায়য়ে। 

চত্বারঃ সাগরাস্তভ্যৎ স্তনয়োঃ ক্ষীরবহিণঃ | 
ভবন্ত স্থভগে নিত্যৎ বালশ্য বলবদ্ধয়ে ॥ 

পয়োহমৃতরসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে | 
দীর্ঘমাসুরবাপ্পোতু দেবা প্রাশ্টামৃতৎ যথ] ॥ 

অতোইন্যথ। নানান্তশ্যোপযোগশ্যাসাত্ব্াদ্যাধিজন্ব ভবতি | 
অপরিজ্রুতেইপ্যতিস্তবব্তন্পূর্ণ শতনপানাহুৎআলহিতজ্োতসঃ শিশোঃ 

কাসশ্বাসবমীপ্রাছুর্ভাবঃ | তম্মাদেবংবিধানৎ স্তন্তং ন পায়য়েৎ | 

ক্রোধশোকাবাঁৎসল্যাদিভিশ্চ ক্ত্রিয়াঃ স্তন্তনাশোভবতি। 
অথাশ্যাঃ ক্ষীরজননার্থৎ সৌমনস্যযুৎ্পাঞ্ভ যবগোধুমশালিষক্টিক- 
মাংসরসমস্গরাসৌ বীরকপিণ্যাকলশুনমৎস্যকশেককশৃক্বাটকবিসবিদা- 
রিকন্দমমধুকশতানরীনলিকালাবুকাঁলশাকপ্রভৃতীনি বিদধ্যাৎ | 

'__ অথাম্যাঃ স্তন্তমপস্থ পরীক্ষেত তচ্ছে্ছীতলমমলং তনু শঙ্খ" 
বভাদমপন্্র ন্যম্তমেকীভাবংৎ থস্ছত্যফেনিলমতন্ডমনোৎপ্রবতে 
নসীদতি বা তঙ্ছুদ্ধমিতি বিদ্যাতেন কুমারশ্যারোগ্যৎ শরীরোপ- 
চয়ো৷ বলবদ্ধিশ্চ ভবতি | নচ ক্ষুধিতশোকার্ত্শ্রান্তপ্রভুউধ তু'গর্ভিণী 
স্বরিতাতিক্ষীণাতিস্ুলবিদগ্ধতক্ষ্যবিকদ্ধাহারতর্পিতায়াঃ স্তন্তৎ প্য়- 
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ফেন্সাজীণৌবধ্থ বালং দোষৌবধমলানাৎ ভীব্রবেগোৎপত্তি- 
ভয়া€ | 

ভবস্তি চাত্র। 

ধ্যাত্র্যাস্ গুকভির্ভোজ্যর্ব্বিষমৈর্রোষলৈস্তথ! | 
দোষ! দেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তপ্ং প্রহুষ্যতি ॥ 

মিথ্যাহারবিহ্ণরিশ্য। হট বাতাদয়ঃ স্্িয়াঃ | 
দৃষয়স্তি পয়ন্তেন শারীর। ব্যাধয়ঃ শিশোঃ ॥ 

ভবস্তি কুশলস্তাঁশ্চ ভিষক্ সম্যগ্িভাবয়েৎ। 

অঙ্গপ্রত্যঙগদেশেতু কজা যত্রীশ্য জায়তে ॥ 

মুুষ্থু হুঃ স্পূশতি তং স্পৃশ্যমানে চ রোদিতি। 

নিমীলিতাক্ষে। মুর্দান্থে শিরোঁরোগে ন ধারয়েৎ ॥ 
বস্তিস্থে মুত্রসঙ্গার্তো কজ। ভৃষ্যতি মুচ্ছতি। 

বিণ্মুত্রসঙ্গ বৈবর্ণ্যচ্ছর্দ্যাখ্বানাজ্বকুজনৈঃ ॥ 
কোঁন্ঠে দোঁষাঁন্ বিজানীয়াঁৎ সর্ধত্রস্থাংশ্চ রোদনৈহ | 

তেষু চ যথাভিহিতৎ মৃদ্বচ্ছ্বেদনীর়মৌষধৎ মাত্রয়া ক্ষীরপস্য 
ক্ষীরসর্পিষা ধাত্র্যাশ্চ বিদধ্যাৎ ক্ষীরান্নাদস্যাত্বনি ধাত্র্াশ্চান্নাদশ্ত 
কষায়াদীনাত্বন্তেব ন ধাত্র্যাঃ| তত্র মাসাদূর্ধং ক্ষীরপায়াক্ুলিপর্ব্ব- 

্য়গ্রহ্ণসম্মিতাঁমৌবধমাত্রাৎ বিদধ্যাৎ কোৌঁলাস্থিসম্মিতাং কল.ক- 
মাত্রাং ক্ষীরান্নাদার কোলসম্মিতামন্নাদায়েতি। 

যেষাং গদানাৎ যে যোগীঃ প্রবক্ষ্যন্তেইগদস্ক রাঃ । 
তেষু তৎকল্কসংলিপ্তে৷ পায়য়েত শিশুং স্তনে ॥ 
একং দ্থে ত্রীণি চাহাঁনি বাতপিত্তকফল্তবরে | 
স্তন্তপাঁধাহছিতং সর্পিরিতরাভ্যাৎ যথার্থতঃ ॥ 

নচ তৃষ্ণাভয়াদত্র পা়য়েত শিশুং স্তনে । 
বিরেকবক্তিবমনাহ্তে কুর্ষ্যাচ্চ নাত্যয়াৎ ॥ 

য্তুলুজক্ষয়াদ্যস্য বাঝুস্তাশ্বন্থি নাময়েৎ | 
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তশ্য ভূড্দৈস্যযুক্তস্য সপ্পির্মধুরকৈঃ শৃতৎ ॥ 
পানাভ্যঞ্জনয়েে্যোজ্যৎ শীতান্দ্বেজনস্তথ! | 

বাতেনাধ্ীপিতাং নাভিৎ সকজাং তুণ্ডিসংজ্ঞিতাৎ ॥ 

মাঁকত্ৈঃ প্রশময়েৎ স্রেহস্বেদোপনাহনৈঃ | 

গুদপাঁকে তু বালানাৎ পিত্তঘ্রীৎ কারয়েতক্রিয়াৎ ॥ 

রসাঁঞীনং বিশেষেণ পাঁনালেপনয়োহ্িতহ ॥ 

ক্ষীরাহারাঁয় সর্পিঃপায়য়েৎ সিদ্ধার্থকবচামাংসীপয়শ্যাপাঁমার্থ 
শতাবরীসারিবাব্রাক্ষীপিপ্পলীহরিদ্রাকুক্ঠসৈন্ধবসিদ্ধং ক্ষীরান্নীদায় 
মধুকবচাপিপ্পলীচিত্রকত্রিফলাসিদ্ধমন্নাদায় দ্বিপঞ্চযূলীক্ষীরত ীরভত্র- 
দকমরিচমধুবিড়জদ্রাক্ষািব্রাঙ্গীনিদ্ধং | তেনারোপ্যবলমেধাস্ুংষি 
শিশোর্ডবস্তি | 

বালং পুনর্থাত্রস্থখং গৃহীয়ান্নচৈনৎ তর্জয়েৎ সহসা ন প্রতিবোধ- 
যেদ্বিত্রীসভয়াঁৎ সহসা নাঁপহরেছৎক্ষিপেদ্বা বাঁতাদিবিধাতভয়ানে- 

পবেশয়েৎ কৌজ্যভয়াৎ নিত্যৎ চৈনমনুবর্তেত প্রিয়শতৈরজি- 
ঘাংস্থুঃ | এবমনভিহতমনান্ত্বভিবর্ধতে নিত্যমুদগগ্রসতৃসম্পন্নে! নীরোশঃ 

সুপ্রসন্নমনাশ্চ ভবতি! বাতীতপবিদ্যুতৎপ্রভাপাদপলতা শুশ্যাগীর- 

নিম্বস্থানপৃছচ্ছায়াদিভ্যে! ছুত্র হোপসর্থতশ্চ বালং রক্ষে। 
নাঁশুচেণ বিস্জেদ্বালং নাঁকীশে বিষমে নচ | 

নোম্মমাঁকতবর্ষেযু রজৌধুমোদকেষু চ ॥ 

ক্ষীরসাত্যতয়! ক্ষীরমাজং শব্যমথাপি ব1 | 

দ্ঠাদীন্তন্যপর্যাপ্তেব্বালানাৎ বীক্ষ্য মাত্রয়! ॥ 
বণ্মাসফৈনমন্নং প্রাশয়েল্পঘু হিতঞ্চ | নিত্যমবরেণধরতশ্চ স্যাঁ 

কতরক্ষ উপসর্থভয়াৎ | প্রষত্বতশ্চ গ্রহ্োপসর্থেভ্যো রক্ষা! বাল। 
ভবস্তি | 

অথ কুমার উদ্বিজতে ত্রস্যতি রোদিতি নষ্টনংজ্ঞো৷ ভবতি নখ্য্ 
শনৈর্ধাত্রীমাস্রানঞ্চ পরিগুদতি দত্তান্ খাঁদতি কুজতি জুভতে করবে 
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বিক্ষিপত্যুর্দং নিরীক্ষাতে ফেণমুদ্বমতি সন্দফৌন্ঠঃ কুরে ভিন্নামবর্চচা- 
দীনার্তন্যরে। নিশি জাগর্তি হর্বলো জাঁনাঙ্গে! মতল্থাচ্ছুছুন্দরিমৎকুণ- 
গন্ধে! যথা পুর! ধাত্র্যাঃ স্তন্তমভিলষতি তথ|। নাঁভিলষতীতি সামী 

স্তেন গ্রহোঁপস্যউলক্ষণমুক্তৎ বিজ্তরেণোত্তরে বক্ষ্যামঃ| 

শক্তিমস্তঞ্চেনৎ জ্ঞাত্বা যখাবর্ণং বিষ্ভাৎ গ্রাছয়েৎ | অথান্মৈ 
পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ধাৎ পত্বীমাবছেৎ পিত্র্যধর্মার্থকামপ্রজাঃ 
প্রাপ স্যতীতি। 

উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং | 
যচ্যাধত্তে পুমাঁন্ গর্ভৎ কুক্ষিস্থঃ স বিপগ্ঠতে ॥ 

জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্া হূর্ধলেজ্দিয়ঃ | 

তম্মীদত্যন্তবালায়াঁং ঈর্ভীধানৎ ন কারয়েৎ। 

অতিরন্ধায়াঁং দীর্যরোখিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপস্ফীয়া 
পার্ভাধানং নৈব কুব্ৰতি | পুকষহ্যাপ্যেবৎবিধস্য ত এব দোষা 

সম্ভবস্তি | 

তত্র পুর্ধোক্তৈঃ কারণৈঃ পতিষ্যতি গর্ডে গর্ভাশয্নকটীবঙ্ষণব- 
স্তিশ্লানি রক্তদর্শনঞ্চ তত্র শীতৈঃ পরিষেকাবগাহুপ্রদোদিভিক্ষপ- 
চরেজ্জীবনীয়শৃতক্ষীরপাঁনৈশ্চ গর্ভস্ফ,রণে মুুর্ম,ছুস্তৎসন্ধারণার্থং 

ক্ষীরমুৎপলাদিসিদ্ধং পায়য়েৎ। প্রত্রংসমানে সদাহপার্্পৃ্*শূলা স্থগ- 
দরানাহমৃত্রসংক্ষীঃ স্থানাৎ স্থানঞ্চোপক্রীমতি গর্ভে কোষ্ঠে সংরস্ত- 
স্তত্র ত্রিপ্ধশীতাঃ ক্রিয়া । বেদনায়াৎ মন্াঁসহা ক্ষুত্রসহ্থামধুকশ্থদৎ- 
ধ্রীকণ্টকারিকাসিগ্ধং পয্ঃশর্করাক্ষোন্রমিশ্রং পাঁষয়েৎ মুত্রসন্দে 
দর্ডাদিসিদ্ধং | আনাছে হি্কুসৌর্ধললশুনবচাসিদ্ধং | অত্যর্থং 
আবতি রক্তে কোষ্ঠাণীরিকাগারমৃৎপিগুসম্জাধাতকীকুম্মমেনবমা- 
লিকাগ্সৈরিকসর্জরসরসাঞ্জনচূর্ণৎ মধুনাবলিহ্যাস্ভখালাভৎ ন্যঞ্রোধাদি- 
সহপরবালকল্কৎ বা পরস। পায়য়েছুৎপলাদিকল্কং বা! কশেকশৃঙ্ষাট- 

কশালুককল্কং বা! শৃতেন পয়সোডুস্বরফলৌদক কন্দরাথেন ব1 শর্করা- 

চউ 
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মধুমধুরেণ শীলিপিষউং গ্বখ্রোধাদিস্বরসপরিপীতৎ বা বস্ত্রাবয়বং 
যোল্তাৎ ধারয়েৎ। সথাদৃউশোণিতবেদনায়াৎ মধুকদেবদাকপয়- 

স্যাসিপ্ধং পয়ঃ পায়য়েত তদেবাশ্স্তকশতাবরীপয়ন্তাসিদ্ধং বিদীরি- 

গন্ধাদিসিদ্ধং ব! রৃছতীদ্বয়োৎপলশতাবরী সারিবাপয়স্যামধুকসিদ্ধং 

বৈবং ক্ষিপ্রমুপক্রাস্তায়। উপাবর্তস্তে কজে। গর্ভশ্চাপ্যায়তে | 

ব্যবস্থিতে-চ গর্ভে গব্যেনোভুম্বরশলাটুসিদ্ধেন পয়সা! ভোজ- 
য়ে | অতীতে লবণস্সেহবজ্জ্যাভির্যবাগুভিকদ্দালকাদীনাং পাঁচ- 

নীয়োপসংস্কতাভিকপক্রয়্েত যাবন্তো মাস! গর্ভন্ত তাবস্তযহানি | 

বস্ত্যদরশূলেযু পুরাঁণগুড়ৎ দীপনীয়সৎযুক্তৎ পায়য়েদরিষৎ বা । 
বাতোপত্রবগৃহীতত্বাৎ আোতসাং লীয়তে হার্ডঃ সোইতিকাঁলমৰ- 

তিষ্ঠমীনে। ব্যাপগ্তে তা মৃছ্ন! ম্েহাঁদিক্রমেণৌপচরে। উহ- 
ক্রোশরসসংসিদ্ধীমনপ্পন্সেহাং যবাগুৎ পায়য়েৎ | মাবতিলবিম্বশলাটু- 
সিদ্ধান্ ব! কুল্মাধান্ ভঙক্ষয়েম্বধু মাধীকং চান্ুপিবেৎ সগুরটত্রং | 
কালাতীতস্থায়িনি বর্ভে বিশেষতঃ সধান্তমুদৃখলং মুষলেনাত্তিহ- 
স্তাদ্বিষমে ব। যানাসনে মেবেত। বাতাভিপম্ন এব শুষ্যতি গর্ভঃ স 

মাতুঃ কুক্ষিৎ ন পুরয়তি মন্দৎ স্পন্দতেচ তং ব্বংহনীয়ৈঃ পয়োভি- 

্মাংসরসৈশ্চোপচরে | শুক্রশোগণিতৎ বাস্ুনাভিপ্রপ্নমবক্রাস্ত- 

জীবমাখ্রীপযর়ত্যুদরং তৎকদা চিদ্যদৃচ্ছয়োপশাস্তং নৈশমেবাপন্ৃত- 

মিতিভাষন্তে | তমেব কদাচিৎ প্রলীয়মানং নাশগৌোদরমিত্যাভৃত্ত- 

ত্রাপি লীনব€ প্রতীকারঃ। 

অত উর্ধং মাসানুমাসিকং বক্ষ্যামঃ | 

মধুকৎ শাকবীজঞ্চ পয়ন্া স্রদাৰক চ। 

অশ্যস্তকস্তিলাঃ রুফাস্তাঅবন্লী শতাবরী ॥ 
ব্ক্ষাদনী পয়স্যা চলত চোৎপলসারিব! | 

অনস্তা সারিবা রাক্মীপদ্মা মধুকমেব চ ॥ 

রছত্যে! কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুক্গীভ্বচো তং ॥ 



৩১২ স্শ্ুতঃ | [ অধ্যায় ১৪। 

পৃশ্মিপর্ণী বলা শিগ্র শ্বদংস্ী মধুপর্ণিকা | 
শৃঙ্জাটকং বিসং দ্রাক্ষা! কশেক মধুকং সিতা ॥ 
বসৈতে অপ্ত যোগীঃ স্রদ্ধশ্লৌকসমাপনাঃ। 
যখাসংখ্যং প্রযোক্তব্যা গর্ভআবে পয়োযুতাঃ ॥ 

কপিশ্খরহতীবিল্বপটোলেক্ষুনিদিপ্ধিকাঃ | 
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি পায়য়েন্তিষগফমে ॥ 
নবমে মধুকানস্তাপয়শ্যাসারিবাঃ পিবেৎ | 

ক্ষীরং শুণ্ঠবপয়স্যাভ্যাং সিদ্ধং স্যাদ্দশমে হিতং ॥ 

সক্ষীর! বা হিতা শুষ্ঠী মধুকং স্ুরদাক চ। 

এবমপ্যাধ্যতে গর্ভভ্তীত্রা কক্ চোপশাম্যতি ॥ 

নিবৃত্ত প্রসবায়ান্্ব পুনঃ ষড়ভ্যে। বর্ষেভ্য উর্ঘং প্রসবমীনায়া- 

নার্ধ্যাঃ কুমারোহস্পায়ুর্ডবতি | 

, অথ গর্ভিণীৎ ব্যাঁধ্যুৎপতাবত্যয়ে ছর্দয়েন্ধুরাতেনান্নোপহিতে- 

নান্ুলোময়েচ্চ সংশমনীয়ঞ্চ মৃদু বিদধ্যাদন্পপানয়োরম্মীয়াচ্চ মৃহবীর্ধ্যৎ 
মধুরপ্রায়ৎ গর্ভাবিকদ্ধঞ্চ গর্ভাবিকদ্ধাশ্ ক্রিয়া যখাযোগীৎ বিদধীত 

সৃহপ্রায়াঃ | 

ভবন্তি চাত্র। 

সৌবর্ণৎ সুক্কতং চুর্ণৎ কুষ্ঠিৎ মধু স্বতৎ বচা| | 
মৎস্যাক্ষকঃ শঙ্খপুঙ্পী মধুসর্পিঃ সকাঞ্চনৎ ॥ 
অর্কপুষ্পী মধু তং চুর্ণিতং কনকৎ বচা | 
হেমচুর্ণানি কৈটর্য্যঃ শ্বেতা দৃরর্বা স্ৃতৎ মধু ॥ 
চত্বারৌইভিহিতাঃপ্রাশাঃ শ্লোকার্দেযু চতুর্ পি। 

কুমারাণাৎ বপুর্ষেধাবলবুঞ্িবিবর্ধনাঃ ॥ 

ইতি কুশ্রত আযুর্বেদশাস্ত্রে তৃতীয়ং শারীরস্থানৎ সমাগুম্ | 



[.. 
সু্রুতঃ। 

চিকিসিতস্বানৎ । 

প্রথমাধ্যায়ঃ | 

অথাতোদ্ধিব্রণীয়চিকি«সিতং ব্যাখ্যাস্যাষ? । 

ছে ব্রণে! ভবতঃ শারীরআগন্তকশ্চেতি | তয়োঁঃ শীঁরীরঃ- 
পবনপিত্তকফশোঁণিতসন্িপাতিনিমিত্তঃ | আগীক্ঞরপি পুকরুষপশুপ- 

ক্ষিব্যালসরীস্থপ প্রপতনপীড়নপ্রহ্া'রাঁগ্সিক্ষারবিবতীক্ষৌষধ শকলক- 
পালশৃঙ্গচক্রেযুপরশু শক্তিকুস্তাস্ভাযুধাভিঘাতনিমিততঃ | তত্র তুল্যে 

ব্রণসামান্যে দ্বিকীরণোণ্ানপ্রয়ৌজনসামর্থ্যাদৃদ্বিব্রণীয় ইত্যুচ্যতে | 
সর্ধ্শ্মিন্নেবাশীন্তব্রণে তৎকালমেব ক্ষতোম্মণঃ প্রস্থচ্তস্তোপশমার্থং 

পিত্ৃবচ্ছীতক্রিয়!বধারণবিধিবির্বশেষঃ জন্ধানার্থঞ্চ। মধুয়ুত প্রয়োগ 
৯ইত্যেতদ্দ্বিকারপণোণ্থানপ্রয়োজনমুত্তরকালন্তড দৌযষোপপ্লববিশেষা- 

চ্ছারীরবতপ্রতীকারঃ| দোঁষোপপ্রববিশেষঃ পুনঃ সমাসতঃ পঞ্চ- 
দশপ্রকারঃ প্রসরণসামর্ঘ্যাগ্যথোক্তো ব্রণপ্রশ্নাধিকারে শুদ্ধত্বাৎ 

যৌড়শপ্রকার ইত্যেকে | তশ্য লক্ষণৎ দ্বিবিধং সামান্য বৈশেষিকঞ্চ। 
তত্র সামান্যৎ কু ব্রণগী ত্রবিচুর্ণনে ব্রণতীতি ব্রণঃ| বিশেষলক্ষণৎ 

পুনর্বাতাদিলিলবিশেবঃ | 

২৭ 
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তত্র শ্যাবাঁকণাঁভস্তন্ঃ শীতপিচ্ছিলাপ্পআঁবী রক্ষশ্চটচটায়ন-: 
শীলঃ স্ফ,রণীয়ামতোদভেদক্দনোবহুলোন্রিম্মাংসশ্চেতি বাতা । 

ক্ষিপ্রজঃ পীতনীলাভঃ কিংশুকোদকীভোকআাবী দাহপাক- 

রাগবিকারী গীতপিড়কাঁজুষ্শ্চেতি পিত্তাৎ | 

প্রততচগুকণ্ডবন্থলঃ স্থুলো ঘনঃ স্তব্ধসিরান্নীযুজালাবততঃ 

কঠিনঃ পাণ্ড বভাসে! মন্দবেদনঃ শুক্লশীতসান্দ্রপিচ্ছিলাআাবী গুক- 
শ্চেভি কফাঁহ | 

প্রবাঁলদলনিচয় প্রকাশঃ কৃষ্ণশ্ফোটপিড়কাজালোপচিতস্তরজস্থা- 
নশীন্ধঃ সবেদনো! ধুমায়নশীলো রক্তআঁবী পিতলিজশ্চেতি রক্তাঁৎ | 

তোদদাহধুমাঁয়নপ্রায়ঃ পীতাঁকণীভা সম্ভদ্র্ণআবীচেতি বাত- 
পিত্াভ্যাৎ | 

কণুয়নশীলঃ সনিস্তোদে! দাঁকণো! মুুর্ম,হুঃ শীতপিচ্ছিল্রাবী 

চেতি বাঁতশ্লেম্মভ্যাৎ। 

গুকঃ সদাহ উষ্ণঃ পীতঃ পাুত্রাবী চেতি পিতশ্লেক্মভ্যাং | 

রূক্ষত্তনৃস্তোঁদবহুলঃ সুণ্ড ইব চ রক্তাঁকণাভস্তদ্র্ণআঁবী চেতি 
বাতশোণিভাভ্যাৎ। 

ঘ্তমণ্ডাভো। মীনধাবনতোয়গন্ধিরূহ্র্বিসপুর্ণঞ্চকঞ্আাবী চেতি 

পিতশোণিতাভ্যাৎ | 

রক্তোগুকঃ পিচ্ছিলঃ কণুপ্রায়ঃ স্থিরঃ সরক্তপার্ুআবী চেভি 

শ্লেক্য়শোণিতাভ্যাং | 

স্ফুরণতোদদাহধুমায়নপ্রায় পীততন্থরক্তজাবী চেতি বাঁতপ্চিশ 
, শোণিভেভ্যঃ | | 

কণুস্ফুরণচুম্চুমায়নপ্রীয়ঃ পাতুধনরক্তআবীচেতি বাতশ্লেশ্- 
শোণিতেভ্যঃ | 

দাহপাকরাগকপুপ্রায়ঃ পাও্ডষনরক্তাঁআাবী €চতি জৌক্মপিভ- 
শাণিতেভ্যঃ | 



অধ্যায় ১1] চিকিৎসিতস্ছণানহ 1৭ | ৩১৫ 

ভ্রিবিধবর্ণবেদনাআঁববিশেষোঁপেতঃ পবনপিত্কফেভ্যঃ | 
নির্দছননির্মথনস্ফুরঞীতোদদাহপাঁকরাশ্ীকতুস্বাপবন্থলোনানাব- 

ণবেদনাঁআববিশেষোৌঁপেতঃ পবনপিত্তকফশোঁণিতেভ্যঃ | 
জিহবাতলাভে৷ মৃহ্ঃ শিগ্ধঃ শ্লাক্ষে। বিশীতবেদনঃ স্ব্যবস্থিতো 

নিরাআবশ্চেতি শুদ্ধোব্রণ ইতি | 

ত্য ব্রণস্য ষ্িকপক্রম! ভবস্তি | তগ্তথ । অপতর্পণমালেপঃ 

প্রিবেকোইভ্যঙ্ুঃ স্বেদো বিস্রীপনমুপনাহঃ পাচনং বিআবণং 

ন্মেছে! বমনং বির্চেনং ছেদন ভেদনৎ দাঁরণং লেখনমেষণমাহরণৎ 

ব্যধনং বিআঁবণং জীবন সন্ধানং গীড়নৎ শোঁণিতাস্থাপনৎ নির্ববাপণ 

মুকারিকা কষায়ৌবর্তিঃ কল্কঃ সর্পি্তৈলৎ রসক্রিয়াবচূর্ণনৎ ব্রণধু- 
পনমুৎসাঁদনমবসাদনং মৃছ্কর্্ম দাঁকণকর্মম ক্ষারকর্মাগ্নিকর্ম কষ্ণকর্শ 

পাও্কর্ম প্রতিসারণৎ রোমসঞ্ীননং লোমাপহরণৎ বন্তিকর্ষোত্তরব- 

স্তিকর্ম বন্ধঃ পত্রদানং কমিক বংহণৎ বিষক্বৎ শিরোবিরেচনৎ ন্য্যং 

কবলধারণৎ ধুমোমধুসপির্ষজ্বমাহাঁরো! রক্ষাঁবিধানং | 

তেয়ু কষায়োবর্তিঃ কল্কঃ সর্পিত্তৈলৎ রসক্রিয়াবচুর্ণনমিতি 
শোধনরোপণানি| তেব ফৌ শস্ত্রকৃত্যাঃ। শোণিতাস্থাপনৎ ক্ষারো- 
হগ্িধস্্মাছণরে! রক্ষাবিধানং বন্ধবিধানং চোঁক্তানি | আ্েহম্যেদ ন- 

বমনবিরেচনবন্ত্যভ্রবস্তিশিরোবিরেচননস্যধুমকবলধারণান্তন্থাত্র বক্ষ্যা- 

মঃ| যদন্যদবশিষ্মুপব্রমজাতং তদিহ বক্ষ্যতে | 

ষডিধঃ প্রাগুপদিষ্ঃ শোফস্তশ্তৈকাঁদশোপক্রম! ভবস্ত্যপতর্প- 

পাদয়ো বিরেচনান্তাঁন্তে চ বিশেষেণ শোথপ্রতীকা র! বর্তস্তে ব্রণভ1- 
বমাপন্নস্য চ ন বিকধ্যন্তে শেষাস্ত প্রায়েণ ব্রণপ্রতীকরহেতব, 

এব | অপতর্পণস্বাস্ উপক্রম এষ সর্বশোফাঁনাৎ সামান্তঃ প্রধানত- 
মশ্চ | 

দোষোল্ছ্বায়োপশান্ত্যর্থৎ দৌবানদ্স্য দেছিনঃ | 

অবেক্ষ্য দোষং প্রাণঞ্চ কার্ধ্যৎ স্যাদপতর্পনৎ ? 
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উর্ধামাকততৃষ্ণাক্ষুম্থুখশোবশ্রমান্বিতৈঃ| 
ন কার্ধ্যৎ গর্ভিণীরদ্ধবালছ্র্বলভীকভিঃ ॥ 
শোঁফেবুশ্খিতমাত্রেষু ব্রণেযুগ্রকজেষু চ | 

বযথান্বৈরৌষধৈলে পৃং প্রতেকঞ্চেব কীরয়েৎ ॥ 
যথ। প্রজ্বলিতে বেশ্মন্স্তনা পরিষেচনধ | 

ক্ষিপ্রৎ প্রশময়ত্যগ্নিমেবমালেপনং কজঃ ॥ 

প্রহলাদনে শোৌধনে চ শোফস্য হুরণে তথা । 

উৎসাদনে রোঁপণে চ লেপঃ ম্তাতৃতদর্থকৎ। 

বাতশোকে তু বেদনোপশমার্থৎ সর্পিক্ৈলধান্তারমাংসরসবা- 
তহছরৌবধনিঃক্াঁখৈরশীতৈঃ পরিষেকান্ কুব্বীতি। 

পত্তরক্তীভিঘাঁতবিষনিশিত্েষু ক্ষীরঘ্বতমধুশর্করোদকেক্ষুরসম- 

ধুরৌষধক্ষীররক্ষনিঃক্কাখৈরনুষৈ পরিষেকান্ কুব্বাতি। 
শ্লেম্মশোফে তু তৈলমৃত্রক্ষারোদকন্ুুরাশুক্তকফমৌষধনিঃ- 

কাখৈরশীতৈঃ পরিষেকান্ কুব্বতি | 

যথাম্থুভিঃ সিচ্যমানঃ শান্তিমগ্রির্মিষস্ছতি| 

দৌোঁষাপ্নিরেবং সহন! পরিষেকেণ শাম্যতি ॥ 

অভ্যন্গস্ত দৌষমালোক্যোপযুক্তো! দেবোপশমং মৃছ্তাঞ্চ- 

করোতি | 

ম্বেদবিআাপনাদীনাং ক্রিয়াণাৎ প্রাক স উচ্যতে। 

পশ্চাৎ কর্মস্ত চাদিষঃ স চ বিআবণাদিযু ॥ 

কজাবতাং দাকণানাঁৎ কঠিনানাঁৎ তখৈৰ চ। 

শোঁফানাঁং ম্মেদনং কার্য্যৎ যে চাপ্যেবংবিধ! ব্রণাঃ ॥ 

স্থিরাণাৎ কজতাৎ মন্দং কাঁধ্যৎ বিশ্াপনংভবেৎ | 

অভ্যজ্য স্বেদয়িত্বা তু বেগুন ব! শনৈঃ শনৈঃ ॥ 

বিমর্দায়েস্তিষক্ প্রাজ্ঞস্তলেনাস্কৃ্ঠকেন বা | 
শোফয়োকপনাহন্ত কুর্য্যাদা মবিদগ্ধয়োঃ ॥ 
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অবিদপ্ধীঃ শমং যাতি বিদগ্ধঃ পাঁকমেতি চ| 

নিবর্ততে ন যঃ,শোঁফেো বিরেকীত্তৈকপক্রমৈঃ ॥ 
তস্য সম্পীচনৎ কুর্য্যাৎ সমাহৃত্যৌযধানি তু। 
দবিতক্রস্ুরাস্ুক্তধান্যাকৈরধোোজিতানি তু ॥ 
ন্লিপ্ধীনি লবণীক্কত্য পচ্হেৎকারিকাঁং শুভাহ | 

সৈরগুপত্রয়া শোঁফং নাহয়েছুষয়|! তয়। ॥. 
হিতৎ সম্তভোজনং চীপি পাকায়াভিমুখো যদি | 

বেদনোপশম'র্থায় তথা পাঁকশমায় চ ॥ 

অচিরোৎপতিতে শোকে কুর্যাচ্ছোণিতমোক্ষণং | 

সশোফে কঠিনে শ্যাঁমে সরক্তে বেদনাবতি'॥ 

সংরন্ধে বিষমে বাপি ব্রণে বিআবণৎ হিতং |. 

সবিষে চ বিশেবেণ জলৌকাভিঃ পনৈস্তথ। ॥ 

বেদনায়াঃ প্রশীস্ত্যর্থং পাঁকগ্তাপ্রাপ্তয়ে তথা 
সোপ্রবধাণাং কক্ষাণাং কশানাং ব্রণশোবিণাঁহ ॥ 

যথাস্মমৌষধৈঃ সিষ্ধং স্মেছপাঁনং বিধীয়তে। 

উৎসন্রমীৎসশোফে তু কফজুফে বিশেষতঃ ॥ 

ইক্রিফশ্যামকথিরে ব্রণে প্রচ্ছর্দনৎ হিতং । 

বাতপিত্ত প্রহ্থফটেয়ু দীর্ঘকালা নুবন্ধিযু ॥ 

বিরেচনং প্রশংসন্তি ব্রণেষু ব্রণকোবিদাঃ| 

অপাকেষ তু রোগেষু কঠিনেষু স্থিরেষু চ॥ 

 স্বাযুকৌখাদিবু তথাচ্ছেদনং প্রাপ্তমুচ্যতে 
অন্তঃপূয়েঘবক্তে বু ভখৈবোৎ্সঙ্গবৎন্বপি ॥ 
গীতিমৎন্ত চ রোগেধু ভেদনং প্রীপুমুচ্যতে | 

বালরদ্ধাসহক্ষীণ ভীরণীৎ যোষিতামপি ॥ 

মর্োপরি চ জাতেষু রোণেষুক্তঞ্চ দারণম্| 

সপক্ষে পিখ্ডিতে শোফে পীড়নৈরবপীড়িতে ॥ 
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পাীঁকোঁদ,তেষু দৌষেষু তত কার্ষ্যৎ বিজানতা | 

স্ুপিফের্দীরণপ্রব্যৈধূক্তিঃ ক্ষারেণ বা পুঅঃ ॥ 
কঠিনান্ স্ুলরতৌন্ঠান্ দীধ্যমাণান্ পুনঃ পুরঃ | 

কঠিনোঁৎসন্মমাংসাংশ্চ লেখনেনাচরেৎ ভিষকৃ ॥ 

সম লিখেৎস্থলিখিতং লিখেমন্সিরবশেষতঃ | 

বস্ববনানুপ্রমাণেন সমং শস্ত্েণ নির্লিখেছ ॥ 
ক্ষৌমৎ প্লোতৎ পিচুৎ ফেনং যাঁবশুকং সসৈন্ধবৎ । 

কর্কশানি চ পনত্রাণি লেখনার্থে প্রদাপয়ে ॥ 
নাঁডীব্রণীন্ শল্যগর্ভানুম্থাপ্তৎসঙ্িনঃ শনৈঃ | 
করীরবালাংগুলিভিরেষণ্য। বৈষয়েস্তিষক | 

নেত্রবত্ম্ গুদাভাসনাড্যোইবক্তঃ সশোণিতাঃ| 

চুঞ্ছচপোদকজৈঃ শক্ষেঃ করীরৈরেষয়েত্ত, তাঃ ॥ 
সংরতাসংরতাশ্থেঘু ব্রণেষু মতিমান্ ভিষকৃ। 

যখোক্তমাহরেচ্ছল্যৎ প্রাপ্তোদ্ধরণলক্ষণৎ ॥ 

রোগে ব্যধনসাধ্যে তু যখোদ্দেশং প্রমাণতঃ | 

শক্ষৎ নিদধ্যাদ্দোষঞ্চ শাবয়েৎ কীন্তিতং যথা ॥ 

অপাঁকোপদ্রত! যে চ মাংসন্থ! বিরতাশ্চ যে। 

যখোক্তৎ নীবনং তেষু কাধ্যৎ সন্ধানমের চ ॥ 

পুয়গীর্ভানগুদ্বারান্ ব্রণাম্বন্মগতানপি | 
যথোক্তিঃ গীড়নদ্রব্যৈঃ সমন্তাৎ পরিগীড়য়েছ ॥ 
শুধ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং গীড়নং প্রতি । 

ন চাঁভিমুখমালিম্পেত্তথ! দোৌষঃ প্রসিচ্যতে ॥ 

তৈস্তৈর্সিমিত্তৈর্বহুধা শোণিতে প্রশ্রতে ভূশং | 
কার্যযৎ যখোক্তৎ বৈদ্ভেন শোণিতাস্থাপনং ভবে ॥ 
দাহপাকজ্বরবভাৎ ব্রণানাৎ পিত্তকোপতঃ। 

রক্তেন চাভিভূতানাৎ কার্যাৎ নির্বাপণৎ ভবে, ॥ 
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যথোৌক্তৈঃ শীতলদ্রব্যৈঃ ক্ষীরপিষর্ঘতগ্ুতৈঃ ॥ 
দিহাদবহলান্রেপান্ সশীতাংশ্গবচারয়ে। 
ব্রণেষু ক্ষীণমাসেয় তনুআবিষ্বপাকিযু ॥ 
ভোদকাতিন্যপাকষ্যশূলবেপতুমৎস্ত চ। 
বাতগ়্বর্থেইস্রগণে কাকোল্যাদিগণে তথ ॥ 

ন্ৈহিকেষু চ বীজেয়ু পচেছুৎকারিকাঁৎ শুভাৎ। 

তেষাঞ্চ স্বেদনং কাধ্যং স্থিরাণাং বেদনাবতাৎ ॥ 

হর্গন্ধানাং ক্লেদবতাৎ পিচ্ছিলানাৎ বিশেষতঃ । 

কষায়ৈঃ শোধন কার্ধ্যৎ শোধনৈঃ প্রাগুদীরিতৈঃ ॥ 
অন্তঃশল্যানণুমুখান্ শম্তীরাঁন্ মাংসসংশ্রিতান্ । 
শোধনদ্রব্যযুক্তা' ভির্বত্তিভিত্তান্তথা ক্রমৎ ॥ 

পৃতিমাংসপ্রতিস্ছস্নান্মহাদোষাৎশ্চ শোধয়েৎ। 

কল্কীর্লতৈর্যখালাভং বর্তিব্রব্যৈঃ পুরোদিতৈহ ॥ 
পিত্তপ্রহ্ফীন্ গস্তীরান্দাহপাঁকপ্রীড়িতান্। 

কার্পাসীফলমিশ্রেণ জয়েচ্ছোধনসর্পিষ] ॥: 
উৎসন্নমাংসানক্ষিপ্ণীনস্পাআ্রাবান্ ব্রণাৎন্তথা | 
ঈর্ষপন্রেহযুক্তেন ধীমাৎস্তৈলেন শোঁধয়েৎ ॥ 

তৈলেনাশুধ্যমানানাং শোধনীয়াঁং রসক্রিয়াৎ | 

ব্রণানাং স্থিরমাংসানীৎ কুর্ধযাদ্দ্রবৈকদীরিতৈঃ ॥ 
কষায়ে বিধিবত্তেষাং কতে ব্যামিশ্রয়েৎপুঅঃ | 

সুরাসটর্জাৎ সকাসীসাৎ দগ্াচ্চাপি মনঃশিলাৎ ॥ 

হরিতালঞ্ মতিমাৎস্ততভ্তামবচারয়েৎ | 

মাতুলুঙ্গরসৌপেতাং সক্ষোড্রীমতিমর্দিতাৎ ॥ 
ব্রণেষু দত্ব! তাং তিষ্েভ্রীংক্্ীশ্চ দিবসান্ পরৎ। 

গস্তীরাম্মেদস! জু্টান্ হর্ণদ্ধাংস্চ,শৌধনৈঃ॥ 
উপাচরেস্ভিবক্ প্রাজ্ঞঃ শ্লক্ষৈঃ শোৌধনবর্তিজৈঃ| 
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শুদ্ধলক্ষণযুক্তীনাং কষায়ং রোপণং হিতং ॥ 
তত্র কার্য্যৎ যখোন্দিষৈর্দরব্যেবৈচ্ভেন জানতা | 

অবেদনানাৎ শুদ্ধানাৎ গ্স্ীরাঁণাং তখৈব চ॥ 

ছিত1 রোপণবত্ত্যস্কককত! রোপণবর্তয়ঃ | 

অপেতপুতিমাহসানাঁং মাঁংসস্থানামরোহতাৎ ॥ 

কল্কঃ সংরোহণঃ কাধ্যস্তিলজো মধুসংযুতঃ| 

স মাধূর্যাতখৌফ্ত্যাচ্চ ন্রেহাচ্চানিলনাশনঃ ॥ 

কষায়ভাবান্বাধূর্য্যাতিক্তত্বাচ্চাপি পিত্তহৃৎ | 

ওষ্যাঁৎকষায়ভাঁবাচ্চ তিক্তত্বাচ্চ কফে হিতঃ ॥ 

শোধয়েদ্রোপয়েচ্গপি, যুক্তঃ শোধনরোপটৈঃ | 
নিম্বপত্রমধুভ্যান্ত যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ ॥ 

পুর্র্বাভ্যাৎ সর্পিষাচাপি যুক্তঃ সংরোপণে। ভবে । 
তিলব্গাবকল্কন্ভ কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥ 

শ্বময়েদবিদপ্ধঞ্চ বিদগ্ধমপি পাচয়েৎ | 

পককং ভিনতি ভিন্নঞ্চ শোধয়েদ্রোপয়েত্তখ! | 

পিত্তরক্ষবিষাগীস্তূন্ গভীরানপি চ ব্রণান্। 
রোপয়েত্রৌপণীয়েন ক্ষীরমিদ্ধেন সর্পিষ! ॥ 

কফবাতাভিভূতাঁনাং ব্রণাঁনাং মতিমান্ ভিষকৃ | 

কারয়েদ্রোপণৎ তৈলং ভেষজৈজ্তগ্ভখোদিতৈঃ ॥ 

অবন্ধ্যানাঞ্চলস্থানাং শুদ্ধানাঞ্চপ্রছ্ষ্যতাঁং | 

দ্বিহরিদ্রারুতাৎ কুর্ধযাদোপণার্থাৎ রসক্রিয়াং ॥ 
সমানাৎস্থিরমীৎসাঁনীংত্বকৃস্থণনাঁং রোঁপণং ভিষক্ 

চুণ্ং বিদধ্যা্তিমাঁন্ প্রাকৃন্থানোক্তো বিধির্বথা ॥ 

শোধনে! রোপণশ্চৈব বিধিষোহয়ং প্রকীর্তিতঃ। 
সর্ধব্রণানাং সামান্তেনেক্ো দোষাবিশেষতঃ ॥ 

এষ আগমসিদ্বত্বাততখৈব ফলদর্শনাৎ | 
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মন্ব সংপ্রযোক্তব্যে৷ ন মীমাঁহস্যঃ কথঞ্চনঃ ॥ 

স্ববুদ্ধযা চাঁপি রিভজেৎ কষায়াদিষু সপুস্থ | 
ভেষজানি যথাযোগৎ যান্যুক্তানি পুর! ময়! ॥ 

আছে দ্বে পঞ্চমূল্ৌ তু গণো! যশ্চানিলাপহঃ। 
স বাতহুষ্টে দাঁতব্যঃ কষায়াঁদিয়ু সপ্তস্থ ॥ 

হ্যত্রোধাদিগ্ঁণে। যন্ত্র কাকৌঁল্যাদিশ্চ যঃ স্মৃতঃ | 
তেখ পিত্রছুষ্টে দাতব্যেধ কাবায়াদিষু সপ্ু্থ ॥ 
আরগ্ধধাদিস্ত গণে! যশ্চোঞ্ঃ পরিকীর্তিতঃ | 

তে দেয়ৌ কফছুষ্টে তু সংস্যষ্টে সংযুতা গণাঃ ॥ 
বাতাত্কানুগ্রকজাঁন্ সাঁআবানপি চ ব্রণাঁন্। 

স ক্ষৌমযবসর্পির্ভিধূপিনাজৈশ্চ ধৃপয়েছ ॥ 
পরিশুক্কাপ্পমীৎসানাঁৎ শীস্তীরাঁণীৎ তখৈব চ। 

কুর্য্যাহুৎসাদনীয়ানি সপতিষ্যালেপনানি চ ॥ 
মাংসাশিনাঁঞ্চ মাংসানি ভক্ষয়েদ্বিধিবমরঃ | 

বিশুদ্বীমনসস্তম্য মাঁসং মাংসেন বর্ধতে ॥ 

উৎ্সন্রমৃছ্মাংসাঁনাৎ ব্রণানামবসাদনং | 

কুরধ্যাদৃ-দ্রব্যৈর্যখোদ্দিকেশ্চ নিতৈর্শধুন| সহ ॥ 
কঠিনানামমাংসানাং হুষীনাং মাতরিশ্বনা | 

মৃদ্বী ক্রিয়! বিধাতব্যা শোণিতং চাপি মোক্ষয়েৎ | 

বাতঘ্রৌবধসংযুক্তান্ ম্বেহান্ সেকাংশ্চ কাঁরয়েৎ। 

ব্রণেষু মৃড্মাসেষু দাঁকণীকরণং হিতহ ॥ 
ধবপ্রিয়ঙ থশোকা নাং রোহছিণ্যাশ্চ তবচত্তথ| | 

ত্রিফলাধাতকীপুষ্পরোধ্সর্জরসান্ সমান্ ॥ 

কত। স্ক্ষমাণি চুর্ণানি ব্রণৎ তৈরবচুণয়েৎ। 
উৎসন্নমাংসাঁন্ কঠিনান্ কণুযুক্তাংশ্চিরোশ্খিতান্ ॥ 
তখৈব খলু ছঃশোধান্ শোধয়েৎ ক্ষারকর্মণ। | 
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অবতোইশ্বভবান্মত্রং যে চান্কে রক্তবাছিনঃ ॥ 

নিঃশেষচ্ছিন্নসন্ধীহশ্চ সাধয়েদগ্নিকর্্ণ। | 

হুরঢত্বাত্ু শুক্লানাঁৎ কষ্ণকর্্ম ছিতং ভবে ॥ 

ভল্লাতকান্ বাঁসয়েত্ ক্ষীরে প্রাঙযমুত্রভাবিতান্। 
ততে। দ্বিধা! চ্ছেদয়িত্বা লৌহে কুস্তে নিধাপয়েৎ ॥ 
কুম্তেহন্যস্মিনিখাতে তু তং কুস্তমথ যৌজয়েঘ । 
মুখং মুখেন সন্ধায় গৌময়ৈর্দীহয়েভতঃ ॥ 

যঃ শ্রেহশ্চবতে তম্মাদ্গ্রাহয়েতং শনৈর্ভিষক্ | 

গ্রীম্যাহুপশফান্দগ্ধান্ স্থক্ষমচূর্ণানি কারয়েছ ॥ 

তৈলেনানেন সংস্থষটং শুক্ুমালেপয়েদ্ব্রণৎ | 

ভন্তাতকবিধাঁনেন সীরম্সেছাংস্ত কারয়েৎ ॥ 

ঘে চ কেচিৎ ফলম্সেহ। বিধানং তেযু কীর্তিভং | 

হুরূচত্বাত্, কষ্তানাং পাগুকর্ম হিতং ভবে ॥ 
সগুরাত্রং স্থিতং ক্ষীরেচ্ছাগলে রোহিণীফলং। 
তেনৈব পিং সু্লক্ষং সবর্ণকরণৎ ছিতং ॥ 
নব কপালিকাচূর্ণৎ বৈছুলৎ সর্জনাম চ। 
কাসীসং মধুকঞ্চেব ক্ষৌদ্রয়ুক্তং প্রলেপয়েৎ ॥ 
কপিখযমুগ্ধংতে মাংসে মৃত্রেণীজেন পুরয়েৎ ॥ 

কাসীসং রোচনাৎ তুণ্থৎ হুরিতাঁলং মনঃশিলাং | 
বেণুনির্লেখনং চাপি প্রপুক্রাড়রসাঞ্জনৎ ॥ 
অবস্তাদর্জুনশ্ৈতম্বাসং ভূমে' নিধাপয়েৎ।' 

মাসাদূর্ঘং ততন্তেন ক্লষ্মীলেপয়েদ ণৎ ॥ 

কুকুটাগকপালানি কতকং মধুকৎ দম 

তথা সমুক্রম্ুকীমণিচুর্ণধ দাপয়েৎ ॥ 
গুটিক! মুত্রপিষীন্ত। ব্রণাঁনাৎ প্রতিসারণং | 
হল্তিদত্তমসীং কৃত্ব। মুখ্যক্চেব রসাঞ্নং ॥ 
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(রামাণ্যেতেন জায়স্তে লেপাৎ্পাণিতলেঘপি | 

চতুষ্পদানাৎ স্গ্রোমখুরশ্্গাস্থিভস্মন! ॥ 

তৈলাক্তা চার্নিতা ভূমির্ভবে্রোমবতী পুনঃ । 

কাসীসং নক্তমাঁলস্য পল্লবাংশ্চৈৰ সংহরেছ ॥ 

কপি'খরসপিষফীনি রোমসঞ্জননৎ পরৎ | 
রোমাকীর্ণে ব্রণে। ষন্ত ন সম্যগুপরোহতি | 

ক্ষুরকর্তরিসন্দংশৈ স্তশ্য রোমাঁণি নির্রেৎ। 

শঙ্খচুর্ণন্য ভাগ দ্বৌ৷ হরিতালঞ্চ ভাগিকং ॥ 
শুক্তেন সহ পিষ্টানি লোমশাতনমুত্তমং | 

তৈলৎং ভন্লাতকন্তাথ স্ুহীক্ষীরৎ তখৈৰ চ॥ 
প্রথৃহ্নৈকত্র মতিমান্ রৌমশাতনমুত্তমৎ | 
কদলীদীর্ধরন্তীভ্যাৎ ভস্মালং লবণং শমী ॥ 

বীজং শীতোদপিষং বা রোৌমশাতনমাচরেৎ। 

আগীরগোধিকাপুস্ছৎ রস্তালং বীজমৈক্গুদৎ ॥ 
দগ্ধ তদ্ভম্মতৈলাদ্ সু্যপরুৎ কচান্তরুৎ | 

বাঁতছুফৌ ব্রণে। যস্তু কক্ষশ্চাত্যর্থবেদনঃ ॥ 
অধঃকাঁয়ে বিশেষেণ তত্র বস্তিরির্বধীয়তে | 

মৃত্রাধাতে মৃত্রদোষে শুক্রদোষেহশ্মরী বরণে ॥ 
তখৈবার্তববদৌষে চ বস্তিরপুযুত্তরো। ছিতঃ ॥ 

ষম্মাচ্ছৃধ্যাতি বন্ধেন ব্রণো যাতি চ মার্দবহ। 

রোহুত্যপি চ নিঃশস্ক্তম্মাদ্ন্ধে! বিধীয়তে ॥ 

স্ছিরাণামপ্পমাংসানাৎ রৌক্ষ্যাঁদনুপরোহতাৎ। 
পত্রদীনং ভবেৎ কার্যৎ যখাঁদৌষং যখ্তচ ॥ 

এরগুভূর্জপৃতীকহরিজ্রাণীন্ত বাঁতজে | 
পত্রমাশ্ববলং যচ্চ কাশ্মরীপত্রমেৰ চ ॥ 

পত্রাণি ক্ষীররক্ষাণামৌদকানি তখৈৰ চ| 
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দুষিতে রক্তপিত্াভ্যাং ব্রণে দগ্ভাদ্বিচক্ষণঃ ॥ 

পাঠামুর্বাগুড়্টীনাং কাকমাচীহরিদরেয়োঃ | 
পত্রঞ্চ শুকনাশায়৷ যোজয়েৎ কফজে ব্রণে ॥ 

অকর্কশমবিক্লিন্নমজীর্ণং স্ুকুমারকৎ | 

অজক্ভজগ্ধং মৃহু চ পত্র গুণবছুচ্যতে ॥ 

ন্রেছমৌষধসারঞ্চ পট্টবস্ত্রীন্তরীরুতং | 
ন দূষয়তি যৎপত্রৎ লেপস্োপরি দাপয়েহ ॥ 

শৈত্যোঞজননার্ধায় স্রেহসংগ্রহণাঁয় চ। 

দতোৌবধেযু দাঁতব্যৎ পত্রং বৈষ্ভেন জানত ॥ 
মক্ষিক! ব্রণজাতন্ত নিঃক্ষিপন্তি যদ1 কমীন্ । 
শ্বধূর্ভক্ষিতে তৈত্ত জারতে ভূশদাকণঃ ॥ 
তীব্রা কজে বিচিত্রাশ্চ রক্তাআবশ্চ জায়তে ! 
স্থরসাদিহ্তস্তত্র ধাবনে পুরণে তথা ॥ 
সগ্ুপর্ণকরঞ্জীকনিম্বরাঁজাদনত্বচঃ | 

হিতা' গোমৃত্রপিষীশ্চ সেকঃ ক্ষারোঁদকেন বা ॥ 
প্রচ্ছা্ভ মাংসপেশ্ঠা চ ক্লগীনপহরেদ্ত্রণাঁৎ | 

বিৎশতিং কমিজাতীস্তু বক্ষ্যাম্যুপরিভাখশঃ ॥ 
দীর্ঘকালাতুরাণীল্ত কশীনাৎ ব্রণশোষিণাঁং | 
২হুণীয়ো বিধিঃ সর্ধঃ কার্য্যোইগ্রিং পরিরক্ষতা ॥ 

বিষজুফটন্য বিজ্ঞান বিবনিশ্চরমেব চ| 

চিকিৎসিতঞ্চ বক্ষ্যামি কণ্পে তু প্রতিভাগশঃ ॥ 

কণ্ডমস্তঃ সশোফাশ্চ যে চ জক্রপরি ব্রণাঃ। 

শিরোবিরেচনং তেষু বিদধ্যাঁৎ কুশলে। ভিবকৃ ॥ 

কজাবস্তোইনিলাবিফী। রূক্ষা যে চোর্দজক্রজীঃ | 

ব্রণেত্ু তেষু কর্তব্যৎ নম্যৎ বৈস্েন জানতা ॥ 

দোষপ্রচ্যবনার্থায় কজাঁদাহক্ষয়ায় চ| 
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জিহ্বা দস্তসমুগ্থন্য হরণীর্থ মলম চ | 
শোধনো রোপণই্চৈব ব্রণস্য মুখজন্য বৈ | 
উফ! বা যদ্দি বা শীতঃ কবলগ্র্ছ ইষ্যতে ॥ 
উদ্ধজক্রগতান্ রোগান্ ব্রণাংশ্চ কফবাতজান্ | 
শোফআবকজাযুক্তান্ ধূমপানৈকপাঁচরেৎ ॥ 
ক্ষতোত্মণে! নিগ্রন্থার্থং সন্ধামার্থ*ণ তখৈব চ| 
সষ্টোব্রণেঘায়তেষু ক্ষো্রসর্পির্বিধীয়তে ॥ 
অবগাঢাজ্ণুমুখ যে ব্রণাঁঃ শল্যপীড়িতাঃ। 
নিব্ৃত্তহস্তোদ্ধরণ যন্ত্রং তেযু বিধীয়তে ॥ 
লঘুমাত্রে। লদুশ্চৈব স্নিগ্ধ উঞ্কোগ্লিদীপনঃ | 
সর্ধব্রণেভ্যো দেয়ন্ডু সদাহাঁরেো। বিজানতা ॥& 

নিশাচরেভ্যে! রক্ষ্যস্ত নিত্যমেব ক্ষতাতুরঃ | 

রক্ষাবিধানৈকদিষৈর্যমৈঃ সনিয়মৈস্তথা ॥ 
বণ্মূলোহফপরিগ্রাহী পঞ্চলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ 

বফ্ট.যপক্রমনির্দিষ্শ্চতুর্ভিঃ সাধ্যতে ব্রণঃ ॥ 

যোইস্পৌষধকতে! যোখে। বুগ্রন্থভয়ান্বয়! | 
দ্রব্যাণাঁৎ তৎসমানানাং তত্রাবাপো। ন হুষ্যতি ॥ 

প্রসঙ্গাভিহিতো! যে! বা বহুহুর্ল ভভেষজঃ | 
যখোপপত্তি তত্রাপি কাধ্যমেবৎ চিকিৎসিতং ॥ 

গণোক্তমপি যদ্দ্রেব্ং ভবেদ্যাধাবযৌণিকং | 
তছুদ্ধরেঘ্যৌশিকন্ত প্রক্ষিপেদপ্যকীত্তিতং ॥ 
উপদ্রবাস্ত দ্বিবিধা ব্রণশ্য ব্রণিতশ্য চ। 

তত্র গন্ধাদয়ঃ পঞ্চ ব্রণশ্গোপদ্রবাঃ স্থতাঃ ॥ 

জ্বরাতীসারৌ মুচ্ছ? চ হিন্ধাচ্ছর্গিররোচকঃ | 
স্বাসকাসাবিপাকাশ্চ ভৃষ্ঞ চ ব্রণিতম্য চ ॥ 

ব্রণক্রিয়াস্মেবমাশু ব্যাসেনোক্তান্ঘপি ক্রিয়াং | 

ভূয়োষপুযপরি বক্ষ্যামি সষ্ঠোব্রণচিকিৎসিতে ॥ 

১৬০ 
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দ্বিতীয়োস্্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সঙ্যোব্রথচিকিুনিতং ব্যাখ্যাস্তগযঃ | 

ধন্বস্তরিধর্শভূতাৎ বরিতে। বাধিশীরদঃ | 
বিশ্বামিত্রাত্বজযৃষিং শিষ্যং স্ুআাগভমস্বশাৎ ॥ 

নানাধারামুখৈঃশক্ত্ৈ্নানাস্থাননিপীতিতৈঃ | 
বানারূপা। ব্রণ? যে স্যযন্তেষাৎ বক্ষ্যামি লক্ষণৎ ॥ 

আয়তাশ্চতুরআশ্চ ত্র্যআ মগ্ডলিনস্তথা | 

অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশী! বিশালাঃ কুটিলাস্তৰ। ॥ 

শরাবনিন্রমধ্যাশ্চ যবমধ্যান্তথাঁপরে | 

এবংপ্রকারাক্কতয়ো। ভবস্ত্যাগম্তবে ব্রণাঃ ॥ 

দোষজ বা স্বয়ং ভিন্না নতু বৈষ্যনিমিত্তজাঃ | 
ভিষগ্ব্রণাক্কতিজ্ঞে ছি ন মোহমবিখস্ছতি ॥ 

ভূশন্দুর্দর্শরপেষু ব্রণেষু বিকতেম্ষপি । 
অনেকাঁরুতিরাশন্জঃ স ভিবশী ভিঃপুব্লাতনৈঃ ॥ 

সমাসতো লক্ষণতঃ ষড়বিধঃ পরিকীর্তিতঃ। 
ছিন্নৎ ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্চিতমেব চ ॥ 

বউমানুল্তথ! ষন্ঠং তেবাঁৎ বক্ষ্যামি লক্ষণৎ | 

তিরশ্ঠীনখজুবর্ধাপি যো ব্রণশ্চায়তে। ভবে ॥ 

গাত্রশ্ত পাতনং চাঁপিচ্ছিন্মমিতুযুপদিশ্ঠতে । 
কুন্তশকৃত্যু্চিখক্থাগ্রবিষাণাদিভি রাঁশয়ঃ ॥ 
হতঃ কিঞ্চিৎ অবেত্ৃদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে | 

্থানান্তামাগ্রিপকানাৎ মুত্রশ্ত কৃধিরস্য চ ॥ 

হৃহুত্কঃ ফুপ্ফুসশ্চ কোন্ঠইত্যভিধীয়তে | 
তম্মিন্ ভিন্নে রক্তপূর্ণে স্বরো। দাহশ্চ জায়তে ॥ 
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মৃত্রমার্গগুদাশ্যেভ্যে। রক্তৎ ত্রাণাচ্চ ীস্ছভি। 

মুচ্ছণশ্বীসতৃভাষ্চানমভক্তচ্ছন্দ এব চ ॥ 
বিপ্মৃত্রধাতসঙ্গশ্চ জ্যেদাআঁবোহক্ষিরক্ুতা | 
লোহগান্ধিত্বমাস্থস্য গীত্রদৌর্ঘন্ধ্যমের চ ॥ 

'হৃচ্ছুলৎ পার্খয়োশ্চাঁপি বিশেষঞ্থাত্র মে শৃণু | 
আমাশয়ছ্ছে কধিরে কধিরং ছর্দায়েৎপুঅঃ | 

আধ্মানমতিমাত্রঞ্চ শবলঞ্চ ভূশদাকণৎ ॥ 
পরাঁশয়গতে চাপি কজে। গৌরবমেব চ| 
শীতত। চাঁপ্যধো নাভেঃ খেভ্যো রক্তশ্য চাখীমই | 

অভিন্নেপ্যাশয়েইস্ত্াণাৎ খৈঃ স্থাশ্ৈনরস্ত্পুরণং | 
পিহিতান্যে ঘটে যছক্লক্ষ্যতে তস্য গৌরব ॥ 

স্বম্মমাস্যাশল্যাভিহতহ যদল্গং তাঁশয়াদ্বিন। | 

উত্তৃণ্ডিতৎ নিশ্থাতিং বা তদ্ধিদ্ধমিতি নির্দিশেহ ॥ 

নাতিচ্ছিন্নৎ নাঁতিভিন্নমুভয়োর্লক্ষণান্থিতং 

বিষমং ব্রণমঙ্গে যত্তৎক্ষতন্ত্রভি নির্দিশেহ ॥ 

প্রহারগীড়নাভ্যান্ত যদদ্বং পৃথৃতাৎ গীত | 
সাস্থি তপিচ্চিতং বিষ্ভাম্বজ্জরক্তপরিঞ্ধুতং ॥ 

বিগাতত্বগ্যদজ্গং হি সভ্ঘর্ষাদন্যথাপি বা। 
উ্ষাআ্্রাবান্থিতৎ তত ঘ্উমিতু্যুপদিশ্ঠাতে ॥ 
ছিমে ভিন্নে তথ বিদ্ধে ক্ষতে বাস্যগতিঅবেছ | 

রক্তক্ষয়াপ্রজন্তত্র করোতি পবনো ভূশং ॥ 

ন্রেছুপানং হ্থিতং তত্র তৎসেকো বিহিতস্তথা | 

বেশবাঁরৈঃ সক্কশরৈঃ আম্সিষ্বেশ্চোপনাছনৎ ॥ 
ধান্যন্যেদাংশ্চ কুষবতি স্সিপ্ধীন্তালেপনানি চ | 
বাতক্সৌষধসিদ্ধৈশ্চ ল্রেহৈর্ববন্ভিরির্িধীয়াতে ॥ 
পিচ্চিতে চ.বিষবফ্জে চ নাতিঅবতি শোণিতং ॥ 
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অগচ্ছতি ভূশং তনম্মিন্ দাঃ পাঁশশ্চ জায়তে ॥ 

তত্রোম্বণো নিগ্রন্থার্থং তথ! দাহপ্রপাঁকয়োঃ। 
শীতমালেপনৎ কার্য্যৎ পরিষেকশ্চ শীতলঃ ॥ 

ষটস্মেতেযু যথোক্তেষু ছিন্নাদিযু সমাসতঃ | 
জ্ঞেয়ং সমর্পিতং সর্ধ্ৎ সষ্ভোব্রণচিকিৎসিতং ॥ 

অত উর্দং প্রবক্ষ্যামিচ্ছিন্নানান্ত চিকিৎনিতৎ ॥ 

যে ব্রণ বিব্তাঃ কেচিচ্ছিরঃপার্শাবলশ্বিনঃ | 

তান্ সীব্যেদ্বিষিনোক্তেন বন্বীয়াদগাঢ়মেব চ ॥ 
কর্ণং স্থানাদপহৃতং স্থাঁপয়িত্ব। বথাস্থিতং | 

সীব্যেষ্ঠখোঁক্তৎ তৈলেন আৌতশ্চাপ্যভিতর্পয়ে | 
ক্লকাটিকান্তেচ্ছিন্সে তু গচ্ছত্যপি সমীরণে ॥ 

সম্যগ্লিবেশ্ঠ বধীয়াৎ সীব্যেচ্চাপি নিরস্তরৎ | 
আজেন সর্পিষা চৈব পরিষেকন্ভ কারয়েৎ ॥ 

উত্তানোহন্নং সমশ্মীয়াচ্ছয়ীত চ স্যস্ত্রিতঃ | 

শাখাস্ত পতিতাৎন্তির্য্যক প্রহ্থারান্বিরতান্ ভূশং ॥ 

সীব্যেৎ সম্যগ্লিবেশ্যাশু সন্ধরস্থীন্তনুপুরর্বশঃ | 
বদ্ধ! বেল্লিতকেনাশু ততন্তৈলেন সেচয়েৎ 

চর্মণা গৌফণাবন্ধঃ কার্যযো! যো বা ছিতো ভবেহ | 

পৃষ্ঠে ব্রণে! যস্য ভবেছুত্তানং শায়য়েতু তৎ॥ 

অতোইন্থা চোরপসিজে শায়য়েৎ পুরষং বরণে । 

ছিন্নাং নিঃশেষতঃ শীখান্দগৃধ। তৈলেন বুদ্ধিনান্ ॥ 
বন্ধীয়াৎ কোশবন্ধেন প্রাপ্তৎ কার্য্যঞ্চ রোপণ 

চন্দনং পদ্মকং রোব্রযুৎপলানি প্রিয়ঙ্গবঃ ॥ 

হরিদ্র1 মধুকখৈঃৰ পয়ঃস্যাদত্র চাষউটমং | 

তৈলমেভির্বিপকন্তু প্রধানৎ ব্রণরোপণৎ ॥ 
চন্দনৎ কর্কটাখ্য চ সে মাংস্তাহুবয়ামৃতে | 
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ছরেণবে মৃণীলঞ্চ ব্রিফল। পণ্মকোৎ্পলম্ ॥ 

ত্রয়োদশাঙ্গৎ ত্রিরতমেতদ্ব! পয়সাস্বিতং | 

তৈলং বিপক্কং সেকার্থে হিতং তু ব্রণরোপণে ॥ 
অতউদ্ধং প্রবক্ষ্যাঁমি ভিন্নানান্ত চিকিৎসিতং | 

ভিন্নং নেত্রমকর্মণ্যমভিন্নং লম্ঘতে তু যত ॥ 

তনিবেশ্ট ষথাস্থানমব্যাবিদ্ধশিরং শনৈঃ | 
গড়য়েৎ পাণিন| সম্যক্ পন্মপত্রান্তরেণ তু & 
ততোইস্য তর্পণং কার্ধ্যৎ নম্যৎ চাঁনেন সর্পিষা। 
আজং ঘৃতং স্ষীরপাত্রৎ মধুকং চোহপলানি চ ॥ 

জীবকর্ষভকে! 'চৈব পিষ্ট স্পির্বিপাচয়েছ । 
সর্বনেত্রীভিঘাতে তু সর্পিরেতৎ প্রশহ্যতে ॥ 
উদরান্মেদসো বর্তির্ির্ধতা যন্য দেহিনং। 

কষায়ভন্মমৃৎ্কীর্ণাং বন্ধ! স্ত্রেণ স্থত্রবিৎ ॥ 
অগ্নিতণ্ডেন শস্ত্রেণচ্ছিন্দ্যাশ্বধুমমাযুতং | 

বন্ধ! ব্রণৎ সুজীর্ণেহনে সর্পিষঃ পান মিব্যতে ৪ 
ন্েহপানাদৃতে চাপি পয়ঃপানং বিধীয়তে। 
শর্করামধুযষ্টিভ্যাং লাক্ষয়া বা শ্বদং্রীয়। ॥ 
চিত্রাসমন্বিতঞ্চেব কজাদাহবিনাশনং | 
আটোপোমরণৎ বা স্যাচ্ছুলোবাইচ্ছিষ্ভামানয়া ॥ 
মেদোগ্রান্থেে চ যত্তৈলৎ বক্ষ্যতে তচ্চ যোজয়েৎ। 
ত্বচোইতীত্য নিরাদীনি ভিত্বা! ব1 পরিহ্ৃত্য বা ॥ 
কোন্ঠেপ্রতিষ্ঠিতং শল্যৎ কুর্ধ্যাহুক্তানুপদ্রবান্ ॥ 

তত্রান্তর্লোহিতং পাও শীতপাদক হাননং ॥ 
শীতোচ্ছাসং রক্তনেত্রমানদ্ধঞ্চ বিবর্জয়েৎ | 

আমাশয়স্ছে কধিরে বমনৎপথ্যমুচাতে ॥ 

পৰ্কাশয়চ্ছে দেয়ঞ্চ বিরেচনমসংশয়ং | 
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আস্থাপনঞ্চ নিঃক্সেহৎ কার্য্যমুফৈরির্বশোধনৈঃ ॥ 
যবকোলকুলধ্খানাৎ নিঃস্সেছেন রসে চ। 

ভুঞ্তীতান্ং যবাগৃংবা পিবেৎ সৈম্ধবসংযুতাৎ॥ 

অতিনিক্রতরক্তে1 বা ভিন্নকোন্ঠঃ পিবেদস্যক্ | 

স্বমার্থপ্রতিপন্নীস্ত যশ্য বিণ্মুত্রমাকতাঃ ॥ 

বুযুপদ্রবঃ স ভিন্নেইপি কোচ্টে জীবতি মানঘঃ | 

অভিন্নমন্ত্রং নিওক্রান্তৎ প্রবেশ্যৎ নান্তাথা ভবেৎ ॥ 

পিপীলিকাশিরোত্রাম্তং তদপ্যেকে বদস্তি তু । 
প্রক্ষাল্য পয়সা দিপ্ধং তৃণশোণিতপাংশুভিঃ ॥ 

প্রবেশয়েৎ কৃতনখে! ঘতেনাক্তৎ শনৈঃ শনৈঃ| 

প্রবেশয়েৎ ক্ষীরসিক্তৎ শুক্ষমন্ত্রং ঘতাগ্ুতৎ ॥ 

অস্কুল্যাভিমূশেৎ ক্ৎ জলেনোদে্েজয়েদপি । 

হস্তপাদেষু সংগৃহ্য সমুশখাপ্য মহ্থাঁবলাঁঃ ॥ 

ভবত্যস্তঃপ্রবেশস্ত যথ! নিধু নুযুক্তথ!। 
তথাম্ত্রাণি বিশস্ত্যস্তঃ স্বাঙ্কলাঁং পীড়য়স্তি চ? 

ব্রণাপ্পত্বাদ্বত্তত্বাদ্া হুঃপ্রবেশং ভবেত্তযৎ | 

তদাপাট্য প্রমাণেন ভিবগন্মং প্রবেশয়েহ ॥ 
যথাস্থানৎ নিবিষেে চ ত্রণং সীব্যেদতক্দ্রিতঃ | 

স্থানাদপেতমাদত্তে প্রাণান্ গুশ্ষিতমেব বা ॥ 

বেফত্রিত্ব! তু পটেন স্বতসেকৎ প্রদাপয়েৎ। 
ঘৃতৎ পিবেৎ স্থখোঁঞ্ঞ্ চিত্রাতৈলসমন্থিতগ ॥ 

মৃছুক্রিয়ার্থৎ শরুতো বায়োশ্চাধঃপ্ররতয়ে | 

ততক্ডৈলমিদং কুর্যযাদ্রোপণার্থং চিকিৎসকঃ ॥ 

ত্বচোইশ্বকর্ণধবয়োর্োচকীমেষশুঙ্গয়োঃ| 

শল্লক্যজুনিয়োশ্চাপি বিদার্যাঁঃ ক্ষীরিণাৎ তথ] ॥ 
বলামূলাঁনি চাহত্য তৈলখেতৈব্রিপীচয়ে। 
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ব্রণৎ সংরোঁপয়েত্তেন বর্ষমীত্রৎ যতেত চ ॥ 

পাদেখ নিরস্তমুস্তম্ত জলেন প্রোক্ষ্য চাক্ষিণী | 
প্রবেশ্ঠ তুন্নসেবন্য। মুফ্ৌ সীব্যেত্ততঃপরহ ॥ 
কার্যো গৌঁফণিকাবন্ধঃ কট্যাঁমাবেশ্য যস্ত্রকং | 

ন কুর্য্যাৎ ন্মেছসেকঞ্চ তেন ক্লিষ্ভতি হিব্রণঃ ॥ 

কালানুসার্য্যাগুর্প্বেলাজা তীচম্দনপদ্মকৈঃ | 
শিলাদার্ব্যমৃতাতুশ্বৈস্তিলং কুব্বীতি রোপণং ॥ 
শিরসোইপহৃতে শল্যে বালবর্তিং প্রবেশয়েৎ | 

বালবস্ত্যামদত্ায়াঁং মন্তুলুঙ্গং ব্রণীৎ অবে€ ॥ 

হস্যাদেনৎ ততো বামুস্তম্মাদেব মুপাচরেছ | 

ব্রণে রোছতি চৈকৈকং শনৈর্বালমপক্ষিপেৎ ॥ 

গাত্রাদ্যপন্ৃতেহন্যম্মীৎ স্রেহবন্তিং প্রবেশয়ে | 

কৃতে নিঃশোণিতে চীপি বিধিঃ সম্ভঃক্ষতে হিতঃ ॥ 

দরাবগাঢ়াঃ স্বক্ষনাঁঃ স্যর্ষে ব্রণাস্তান্ বিশোণিতান্। 

কুত্বা স্থন্মেমেণ নেত্রেণ চক্রতৈলেন তর্পয়েৎ | 
সমঙ্গা রজনীং পদ্মাং ত্রিবর্গং তুণ্থমেৰ চ। 
বিড়জ্ৎ কটুকাঁৎ পথ্যাঁং গুড়,টীৎ সকরঞ্জিকাৎ ॥ 
সংহৃত্য বিপচেৎ কাঁলে তৈলং রোপণমুত্তমহ | 

তালীশৎ পদ্মকৎ মাসী হরেণুগুকচন্দনং ॥ 

ছরিদ্রে পদ্মবীজাঁনি সোশীরৎ মধুকঞ্চ তৈঃ। 

পৰ্কং সন্োব্রণেয়ুক্তৎ তৈলং রোপণমুতমৎ ॥ 

ক্ষতে ক্ষতবিধি3 কার্ধ্যঃ পিচ্চিতে ভগ্রবদ্িধিঃ | 

ব্লফে কজো নিগৃহ্যাশু চুর্ণেকপচরেদুণৎ ॥ 
বিশ্লিষদেহৎ পতিতৎ মথিতৎ হতমেব চ। 

বাসয়েত্তৈলপুর্ণায়াৎ ড্রোণ্যাৎ মাংসরসাশনং ॥ 

অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ ক্ষীণে মর্মহতে তথা । 
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রোপণে সপরীষেকে পানে চ ব্রণিমাৎ সদা ॥ 

তৈলৎ তং বা সংযোজ্যৎ শরীরর্ুনবেক্ষ্য ছি। 
দ্বতানি যানি বক্ষ্যামি যত্বুতঃ পিতবিদ্রধৌ ॥ 
সগ্ঘোব্রণেষু দেয়ানি তানি বৈষ্ভেন জানত! | 
সচ্যঃক্ষতব্রণং বৈগ্্যঃ সশৃলং পরিষেচয়েছ ॥ 

সর্পিষা নাতিশীতেন বলাতৈলেন বা পুনঃ 

সমঙ্গ!ং রজনীং পদ্মাৎ পথ্যাৎ তুণ্থৎ স্ুবঙ্চলাৎ ॥ 

পদ্মকং রোঁএমধুকং বিড়ক্গানি হরেণ্ুকৎ | 
তালীশপত্রং নলদং চন্দনং পদ্মকেশরং ॥ 

ঘঞ্জিষ্ঠোশীরলাক্ষাঁশ্চ ক্ষীরিণ। চাঁপি পল্লবান্। 

পিয়ালবীজং তিন্দুক্যাস্তকণানি ফলানি চ॥ 
যখালাভং সমাহত্য তৈলমেভির্দিপাচয়ে। 
সষ্ভোব্রণানাং সর্দেষামছুষফীনান্ভ রোপণং ॥ 

কষাযমধুরাঃশীতা£ক্রিয়াঃ ন্তিদ্ধাশ্চ যোজয়েছ ॥ 
সগ্ভোব্রণানাং সপ্তাহং পশ্চাৎ পুর্রোক্তমাচরেহ | 

ছঈউব্রণেষু কর্তৃব্যমুর্ঘং চাঁধশ্চ শৌধনৎ ॥ 

বিশৌষণৎ তথাছারঃ শোণিতম্ত চ মোক্ষণৎ | 

কষায়ং রাজরক্ষাদেও সুরসাঁদেধ চ ধাবনং | 
ভয়োরেব কষায়েণ তৈলং শোধনমিষ্যতে। 

ক্ষণরকণ্পেন ব। তৈলং ক্ষারদ্রব্যেণ সাধিতং ॥ 

ছ্ঁবস্তী চিরবিল্বশ্চ দন্তী চিত্রকমেব চ। 

পৃথ্ধীকা নিম্বপত্রাণি কাসীনং তুণ্খমেব চ ॥ 
তৃরভেজোবতী নীলী হরিদ্রে সৈম্ধবং তিলাঃ। 
ভৃমীকদন্বঃ স্ব! শুকাখ্য। লাঙ্গলাহ্বয়! ॥ 

নৈপালী জালিনী চৈব মদয়ন্তী মৃগাদনী | 
ক্কুধামূর্ব্বার্ককীটারিহগিতালকরঞ্জিকাঃ ॥ 
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যখোপপত্তি কর্তব্যৎ তৈলমেতৈতজ্ু শোধন | 
বতং বা যদিপ্রা প্রাপ্ত কল্কাঃ সংশোধনান্তধ। ॥ 

সৈন্ধবং তৃরদেরগুপত্রকল্কন্ত বাঁতিকে। 

ত্রিরদ্ধরিদ্রীমধুককল্কঃ পৈতে তিলৈর্ষৃতঃ ॥ 
কফজে তিলতেজাহ্বা দশ্তী্বর্জিক চিত্রকাঃ | 
হুউব্রণবিধিঃ কার্য্যো মেহকুষ্ঠব্রণেষ্(পি ॥ 
ষড়বিধঃ প্রাকৃপ্রদিষৌ। যঃ সষ্ভোব্রণবিনিশ্চয়ঃ | 

নাতঃ শক্যং পরং বক্ত,মপি নিশ্চিতবাদিভিঃ ॥ 

উপসর্গৈর্নিপাতৈশ্চ তততু পণ্ডিতমানিনঃ | 
কেচিৎ সংযৌজ্য ভাষস্তে বন্ধ! মানশীর্ব্বিতাঃ ॥ 

বহু তন্ভাষিতং তেষাঁ ষট স্বেঘ্ষেবাঁবতিষ্ঠতে। 
বিশেষ! ইব সামান্তে বট্ত্বন্ত পরমং মতং 1 

ভৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 

অথতে। ভগ্রানাৎ চিকিৎসিতহ ব্যাখণাস্তা(স; | 

অন্পাশিনোইনাত্ববতো জন্তোর্বাতাত্বকম্য চ | 
উপস্দ্রবৈর্ব্বা জুফ্টম্য ভগ্নৎ কৃচ্ছেণ সিধ্যতি ॥ 

লবণং কটুকং ক্ষাঁরমন্ত মৈথুনমাতপং | 

ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্ন কক্ষান্নমেব চ ॥ 

শীলির্াংসরসঃ ক্ষীরং সর্পির্ষঃ সতীনজঃ। 

বংহছণং চান্নপানং স্যাদ্দেয়ং ভপ্নায় জানতা। 

মধুকোডূম্ঘরাশ্বখপলাশককুভত্বচঃ | 
বংশসর্জব্টানাৎ ব কুশার্থমুপসংহরেহ ॥ 

আলেপনার্থং মঞ্ভরিষ্ঠাং মধুকং রক্তচন্দনং | 

শতধৌতয়তোন্মিশ্রং শালিপিফঞ্চ সংহরেৎ। 
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সপ্তাহাদখ সপ্তাহাৎ সৌম্যেঘতুষু বন্ধনং ॥ 
সাধারণেষু কর্তব্যহ পঞ্চমে পঞ্চমেহস্থনি | 

আগ্নেয়েষু ত্রযছাৎ কুর্য্যার্ঘনেদোষবশেন বা ॥ 

তত্রাতিশিখিলং বন্ধে সন্ধিস্ছৈর্ধ্যৎ ন জায়াতে ॥ 
গাট়েনাপি ত্বগাদীনাং শোফে। ককৃপাক এব চ। 

তম্মাৎ সাধারণৎ বন্ধং ভগনে শংসম্তি তদ্বিদঃ ॥ 

হ্যত্োধাদিকবায়ন্ত স্শীতং পরিষেচনে | 

পঞ্চমূলীবিপকল্ত ক্ষীর€ কুর্ষ্যাৎ সবেদনে ॥ 

স্ুখোঁঞ্মবচার্ষ্যৎ বা চক্রতৈলং বিজাঁনতা। 

বিভজ্য কালং দোষঞ্চ দোৌষঘৌষধসংযূতং ॥ 
পরিষেকং প্রদেহঞ্চ বিদধ্যাচ্ছীতমেব চ | 

গৃষ্টিক্ষীরৎ অসর্পিষ্কৎ মধুরৌবধসাধিতং 1 
ভীতলং লাক্ষয়! যুক্তং প্রাঁতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ | 

সব্রণস্ত তু ভগ্রস্থ ব্রণ সর্পির্থধুতরৈঃ | 
প্রতিসার্য্য কষায়েস্ত্ব শেষৎ ভগ্রবদাঁচরে | 

প্রথমে বয়লি ত্বেবং ভগ্নৎ স্মকরমাদিশেহ ॥ 

অল্পদদোষন্য জন্তোস্ত্ব কালে চ শিশিরাত্বকে। 

প্রথমে বয়সি ত্বেবং মাঁসাঁৎ সন্ধিঃ স্থিরে। ভবে ॥ 

মধ্যমে দ্বিগুণীৎ কাঁলাহ্ত্তরে ত্রিগুণীৎ স্ঘৃতঃ | 

অবনামিতমুন্নহোছুন্নতং চাঁবলীড়য়ে ॥ 
আঞ্ছেদতিক্ষিপুমধো গতং চোপরি বর্তয়েৎ | 

আগ্ুনৈঃ পীড়নৈশ্চৈব সংক্ষেপৈর্বন্ধনৈস্তথ! ॥ 
সন্ধীন্ শরীরে সর্ধ্বাতজ্ঞ চলানপ্যচলানপি | 

এতৈত্থ স্থাপনোপাঁয়েঃ স্থাপয়েশ্বতিমান্ ভিষক্ ॥ 
উৎপিষ্উমথবিশ্লিষৎ সন্ধিং বৈষ্তো ন ঘটয়েছ | 

তশ্য শীতান্ পরীষেকান্ গ্রদেহাংশ্চাবচারয়ে 1 
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অভিধাকে হতে সন্ধিঃ আধ্যাতি প্রককতিং পুঅঃ| 

সতদিগ্ধেন পত্ট্রেন বেউয়িত্বা বখাবিবি ॥ 

পট্োপরি কুশান্দত্ব। ষখাবদ্বন্ধমীচরেৎ | 

প্রত্যঙ্গভগ্রশ্য বিধির উর্ধং প্রবন্ধ্যতে ॥ 

নখসন্ধিং সমুৎপিষফং রক্তানুগতমারয়া ! 

অবমখ্য.ক্রুতে রক্তে শালিপিষ্টেন লেপয়েৎ ॥ 

ভগ্নাৎ বা সন্ধিযুক্তাঁং ব' স্থাঁপয়িত্বাঙ্কুলীং সমৎ | 

খ্ণুনাবেষ্ট্য পট্টেন ঘৃতসেকং প্রদাপয়ে ॥ 
খভ্যজ্য সর্পিষা পাদং তলভগ্নৎ কুশোত্তরং | 

বস্ত্রপট্টেন বরীক্ান্নচ ব্যায়ীমমাঁচরেৎ ॥ 

অভ্যজ্যায়াময়েজ্জভঘামুকঞ্চ ্থসমাহিতঃ | 

দত্বা রক্ষতৃচঃ শীত বস্ত্রপট্রেন বেয়ে ॥ 

মতিমাংশ্চক্রযৌগেন আঙ্ছেদু্ববস্থি নির্ঘতং | 

স্কুটিতৎ পিচ্চিতং চাপি বশ্ধীয়াৎ পূর্বববর্ভিষক্ ॥ 

আছ্ছেদুর্ধমধে! বাপি কটীভগ্রন্ত মানবং । 

ততঃ স্থানস্থিতে সন্ধে বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ ॥ 

পশু কাম্বথ ভগ্নাস্থ স্বতাভ্যক্তম্ ভিচ্ঠতঃ | 

দক্ষিণাস্বথ বা বামান্বনুমৃজ্য নিবন্ধনীঃ ॥ 
ততঃ কবলিকান্দত্বা! বে্য়েৎ স্ুসমাহিতঃ | 
তৈলপুর্ণে কটাহে বা দ্রোণ্যাৎ বা শায়য়েন্ররৎ ॥ 
মুষলেনোতক্ষিপেৎ কক্ষামংসসন্ধে! বিসংহতে । 

স্থানস্থিতঞ্চ বরীত ম্বন্তিকেন বিচক্ষণ ॥ 

কৌর্পরন্ড তখা সন্ধিমন্কুষ্ঠেনানুমার্জয়েৎ । 

অনুমৃজ্য ততঃ সন্ধিং পীড়য়েৎ কুর্পরাচ্যতৎ । 

প্রসার্ধ্যাকুঞ্চয়েচ্চেনং ন্েহসেকঞ্চ দাপয়েৎ ? 
এবং জামুনি গুল ফে চ মণিবন্ধে চ কারয়েৎ | 
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উভ্ভে তলে সমে কৃত্বা তলভগ্রস্য দেছিনঃ ॥ 
বরীয়াদীমতৈলেন পরিষেকঞ্চ কারছেহ। 
প্রা্গৌময়ময়ং পিওডং ধারয়েন্মৃণ্ময়ৎ ততঃ ॥ 
হস্তে জীতবলে চাঁপি কুর্ষযাৎ পাষাণধারণৎ | 

সন্রমুন্রময়ে€্ুত্িন্্মক্ষকং মুষলেন তু ॥ 

ভখোন্নতং গীড়য়েচ্চ বরীয়াদ্গীঢ়মেবচ | 

ভকবদ্াপি কর্তব্যৎ বাঁছুভগ্নচিকিৎসিতৎ ॥ 
শ্রীবায়াং তু বিবৃতায়াঁৎ প্রবিষ্টায়ামধোইপি চ। 
অবটাবথহম্বোশ্চ প্রৃহ্যোমময়েন্লরৎ ॥ 

তথা কুশীন্ সমং দত্বা! বন্ত্রপট্রেন বেয়ে ॥ 
শভ্তানং শায়য়েচনং সগুরা ভ্রমতক্দ্রিতঃ| 

হন্বস্থিনী সমানীয় হুনুসন্ধৌ বিসংহুতে ॥ 
স্বেদয্িত্ব। স্থিতে সম্যক পঞ্চঙ্গীৎ বিতরেড্ভিষক্ 1 

বাতগ্রমধুরৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং নন্যে চ পুঁজিতং ॥ 
অভগ্নাংশ্চলিতান্দস্তান্ সরক্তানবপীড়য়ে | 
তৰুণম্ত মনুষ্যস্য শীতৈরালেপয়েদ্বহিঃ ॥ 
সিক্তীপ্বুভিস্ততঃ শীতৈঃ সন্ধানীয়ৈকপাচরে। 
ভৎপলন্ত চ নালেন ক্ষীরপানৎ বিধীয়তে ॥ 

জীণস্যতু মনুষ্যস্য বর্জয়েচ্চলিতান্ দ্বিজান্। 
নাসা সন্নাং বিরৃভাৎ ব। খজ্বীং কত্বা শলাকয়া ॥ 

পৃথগ নাসিকয়োর্নাড্যো দ্বিমুখো সংপ্রবেশয়েছ। 
ভতঃ পট্টেন সংবেষ্টয ঘুতসেকং প্রদাপয়েৎ ॥ 

ভগ্নৎ কর্ণঞ্চ বপ্ীয়াৎ সমং কত্ব! স্বতগ্ভুতৎ ॥ 

সচ্য:ক্ষতবিধানঞ্চ ততঃ পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥ 

মন্তুল্্াদ্বিনা ভিন্নে কপাঁলে মধুর্পিবী | 
দত্বা ততে' নিবন্ধীয়াৎ সপ্তাহঞ্চ পিবেদ্যতং ॥ 
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পতনাদভিঘাতাদ্বা শুনমঙ্গং ঘদক্ষতং 

শীতান্ প্রদেহান্সেকাঁংশ্চ ভিষক্ তস্যাবচাঁরয়েৎ 
অথ জড্ঘোঁকভগ্রীনাৎ কপাটশয়নং হিতৎ | 
কীলক। বন্ধনার্থঞ্চ পঞ্চ কার্য্যা বিজাঁনত1 ॥ 

যথা! ন চলনৎ ত্য ভগ্নশ্য ক্রিয়তে তখা | 
সন্ধেকভয়তো! ছে দেখ তলে চৈকশ্চ কীলকঃ ॥ 
শ্োণ্যাৎ ব! পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষম্ক্ষকয়োস্তথা | 
ভগ্নসন্ধিবিমোক্ষেযু বিধিমেনৎ সমাচরে€ ॥ 

সন্ধীংশ্চিরবিমুক্তাতস্ত্ নিপ্ধান্ শ্বিন্নান্ মৃদূরুতান্ | 
উক্তৈর্বর্ধানৈবুন্ধ্যা চ সম্যক প্রক্ুতিমাঁনয়ে ॥ 

কাগুভগ্নে প্ররূড়ে তু বিষমোল্পণমংছিতে | 

আপোথ্য শময়েন্তপ্নংৎ ততো ভগ্রবদাচরেৎ ॥ 

কম্পয়েন্িগ্তিং শুষফং ব্রণান্তেইস্থি সমাহিতঃ | 

সন্ধ্যন্তে ব! ক্রিয়া কুর্যৎ সব্রণে ব্রণভগ্রবৎ ॥ 

উর্দকায়ে তু ভপ্ানাৎ মন্তিষ্ষং কর্ণপুরণৎ | 
স্বতপানৎ হিতং নস্যং প্রশাখান্বনুবাসনৎ ॥ 

অত উর্দাৎ প্রবক্ষ্যামি তৈল ভগ্রস্ত সাঘকৎ | 

রাত্রে রাত্রে তিলান্ কুষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে ॥ 

দিবা দিবা শৌষয়িত্বা শবাঁৎ ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ্ | 

তৃতীয়ৎ সপুরাত্রৎ ব1 ভাবয়েন্ধুকান্ধুনা | 

ততঃ ক্ষীরে পুনঃ পীতান্ সুশুক্কাংশ্চ ণয়েন্তিষক্ ॥ 
কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহবৎ মঞ্ভিষ্ঠাৎ সারিবা তথ1। 

কুষ্ঠৎ সর্জরসং মাংসীং স্রেদাক সচন্দনৎ ॥ 

শতপুষ্পাঞ্চ সংচূণ্য তিলচুর্ণেন যোজয়েৎ | 
পীড়নার্ঘঞ্চ কর্তব্যৎ সর্বগন্ধশৃতৎ পয়ঃ ॥ 
চতুগ্ডণেন পয়সা তত্তৈলং বিপচেন্তিষক্। 

২৯ 



এ৩৮ আজ্ুতঃ | | অধ্যায় ৩। 

এলামংশুমতীৎ পত্রং জীবকং তগীরং তথ! ॥ 
রোব্রং প্রপৌগুরীকঞ্চ তথ! কালাহুসীরিণৎ | 
সৈরেয়কৎ ক্ষীরশুক্লামনস্তাৎ সমধুলিকাং ॥ 
পি? শৃক্গাটকং চৈব পুর্ববোক্তান্যৌষধানি চ। 
এভিস্তদ্বিপচেত্তৈলৎ শাস্ত্রবিদ্মৃহুনাগ্নিনা ॥ 
এতত্রৈলং সদা পথ্যৎ ভগ্নানাং সর্বকর্মন্ | 
আঙ্গষেপকে পক্ষঘাঁতে তাঁলুশোষে তথার্দিতে । 

মন্যান্তস্তে শিরোরোগে কর্ণশুলে হনুশ্রছে | 
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চক্ত্রীষু ক্ষয়ং গীতাঃ। 

পথ্যৎ পাঁনে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বন্তিষু ভোজনে । 

শ্রীবাক্কন্ধোরসাৎ রদ্ধিরমুনৈবোপজায়তে 1? 

মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সুস্থগীন্ষিনমীরণৎ | 

গন্ধতৈলমিদং নান্ন! সর্র্ববাতবিকাঁরনুৎ ॥ 
রা'জার্হমেতৎ কর্তব্যৎ রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ। 

ত্রপুসাক্ষপিয়ালানাঁৎ তৈলানি মধুরৈঃ সহ 1. 
বসাং দত্বা যথালাভং ক্ষীরে দশগুণে পচে । 

ম্রেছোতমমিদৎ চাঁশু কুর্ধযাততপ্রপ্রসাধনৎ 0. 
পানাভ্যঞ্ননস্যেযু বস্তিকর্মরণি সেচনে। 

ভগ্রং নৈতি যথাপাকং প্রযতেত তখা ভিষকৃ 

পরুমাংসসিরামায়ু তদ্ধি কচ্ডেণ সিধ্যতি | 

ভগ্নং সন্ধিমনাঁবিদ্ধনহথীনা'জ মনুল্বণৎ ॥ ূ্ 

সুখচেফীপ্রচারঞ্চ সংহ্িতং সম্যগীদিশেৎ | 

পার, হারার 
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চতুর্থোশধ্যায়ঃ | 

অথাতো! বাতব্যাঁধিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

আঁমাশয়গীতে বাতে চ্ছর্দয়িত্বা। যখাক্রমহ 4 

দেয়ঃ ষড়ধরণে। যোগঃ অপুরাত্রৎ সুখাদুনা ॥ 

চিত্রকেন্দ্রযবে পাঠা কটুকা'তিবিষাভয়! ! 
বাতব্যাধিপ্রশমনো। যোগঃ ষড়ধরণঃ স্মৃতঃ ॥ 

পকাশয়ণতে চাপি দেয়ৎ স্রেহবিয়েচনহ | 

বন্তয়ং শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোতরাঃ ॥ 

কার্য্যে! ব্তিগতে চাপি বিধির্বন্তিবিশৌধনঃ | 

শ্রেত্রাদিবু প্রকুপিতে কাধ্যশ্চানিলহ] ক্রমঃ ॥ 

ন্রেহাভ্যঙ্গোপনাহাশ্চ মর্দনালেপনানি চ|। 

ত্বগ্লাংনাস্কসিরাং প্রাণ্ডে কুর্যাচ্চাস্যঘিমোক্ষণৎ ॥ 

ন্েছোপনাছাগ্নিকর্মবন্ধনোন্বর্দনানি চ 

ন্নীযুসন্ধস্থিসং প্রান্তে কুর্ধযাদ্বায়াবতক্দ্রিতঃ ॥ 

নিকদ্ধেইস্থনি ব। বায় পাণিমন্ছেন দারিতে। 

নাঁড়ীং দত্বাস্থনি ভিযক্ চুষয়েৎপবনং বলী। 
শুক্রপ্রাপ্ডেহনিলে কার্যাৎ শুক্রদেোঁবচিকিৎসিতং | 

অবগাহকুটীকর্ূপ্রস্তরাভ্যঙ্গবস্তিভিঃ ॥ 

জয়েৎ সর্ধাজজং বাত দিরামোক্ষৈশ্চ বুদ্ধিমান | 

একাগগ্াঞ্চ মতিমান্ শৃঙ্গিশ্চাবস্থিতং জয়েহ ॥ 
বলাসপিত্তরক্তিস্ত সংস্যউমবিরোধিভিঃ 1 

ক্ুপ্িবাতেত্বস্যত্বোক্ষৎ কুর্য্যাত বহুশে! ভিষক্ ॥ 

দিহ্যাঁচ্চ লঘণাগারধূমৈক্তিলসমন্থিতৈঃ | 
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং ফলাত্রো রস এব চ॥ 
সুন্সিগ্ধো! ধান্যযুষো 'ব! হিতে! বাঁতবিকারিণাৎ | 



₹%৩ জ্রশ্রচতং | | অধ্যায় ৪। 

কাকোল্যাঁদিঃ সবাতঙ্গঃ সর্ব্াশ্রপ্রব্যসংযুতঃ ॥ 

সান্ুপৌদকমাৎসন্ত সর্বস্ষেহসমন্থিতিঃ | 
সুখোঁফঃ স্পফলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্তিতঃ | 

তেনোপনাহং কুব্বাঁত সর্বদ]। বাঁতরোখিণাঁহ । 

কুঞ্চমানৎ কজার্তৎ ব1 গীত্রৎ শ্তব্ধমথাপি বা 

গাঁড়ং পটের্নিবন্রীয়াৎ ক্ষৌমকার্পাসকৌর্নিকৈঃ ) 
বিড়ালনকুলোস্ত্রীণাং চর্মগোণ্যাৎ মৃগস্য বা। 

প্রবেশয়েদ! স্বভ্যক্তং শাহ্বণেনোপনাহিতং | 

অন্বাবক্ষস্তথ্িকপ্রাপ্তং বায়ুং মন্যাগীতংৎ তথা ॥ 

বমনং হন্তি নন্যঞ্চ কুশলেন প্রযোজিতৎ । 

শিরোগতং শিরোবন্তিহন্তি বাস্প্বিমোক্ষণং ॥ 

স্মেহমাত্রীসহজঅন্ত ধারয়েভত্র যোগতঃ | 

সর্বঙ্গগতমেকাঙ্গস্থিতং বাপি সমীরণং ॥ 

কণদ্ধি কেবলো বক্তিরাসুবেশধমিবাচলঃ| 

ম্রেছস্যেদস্তথাভ্যঙ্গে। বস্তিঃনেহবিরেচনং ॥ 

শিরোবস্তিঃ শিরঃন্েছো ধুম ট্মহিক এব চ। 

স্থখোৌষঃঃ ন্েহশীওবে! নস্যং ন্ৈহিকমেৰ চ ॥ 

রসাঃ ক্ষীরাণি মাংসানি স্রেহাঃ স্রেহান্থিতঞ্চ যৎ। 

ভে !জনানি ফলাজানি শ্লি্জানি লবণানি চ ॥ 

স্ুখোষশ্চ পরীবেকম্তথা সংবাহনানি চ। 

কুক্কুমাগুকপত্রাণি কুষ্ঠেলাতশীরাণি চ॥ 

কৌশেয়ৌর্নিকরোঁমাণি কার্পাসানি গুরণি চ। 
নিবাতাতপযুক্তীনি তথ! গর্ভগৃহাণি চ ॥ 

মৃদ্বী শয্যা গ্রিসন্তাপো! ব্রহ্ষচর্য্যৎ তখৈৰ চ | 
সমাসেনৈবমাদীনি যোঁজ্যান্যনিলরোগণিষু ॥ 

ত্রিরঙ্দন্তী স্ুবর্ণক্ষীরীসপগ্তসাঁশখ্থিনীত্রিফলাবিড়গগানানক্ষলমাঃ কল্ক। 
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বিল্বমাত্রঃ কল্কস্ভিম্বকমূলকুম্পিল্লকয়োস্ত্িকলারসদধিপাত্রে দ্বে দ্ধে 

ঘতপাত্রমেকং তদৈকধ্যৎ সংস্জ্য বিপচেত্তিম্বকসর্পিরেতৎস্বেহ- 
বিরেচনমুপদিশন্তি বাজরোশেষু | তিল্বকবিধিরেবাশোকরম্যকয়ো- 

ভরফীব্যঃ | 

তিলপরিপ্টীড়নোপকরণকাণ্ঠান্তণহুত্যাঁনপ্পকাঁলংৎ তৈলপরিপী- 
তান্তগুনি খণ্ডশঃ কম্পতিত্বাবক্ষুপ্ভ মহতি কটাছে পানীয়ে আধ্লাব্য 
ক্লাথয়েত্ততঃ শ্রেহমন্তুপৃষ্ঠাগ্ছদেতি তৎসরকপাণ্যোরন্যতরেণাদায় 

বাতঘ্বৌবধ প্রতীবাপঞ্চ ম্েহপাঁকক্পেন বিপচেদেতদণুতৈলমুপদি- 
শস্তি বাতরোণেষু। অণুভ্যন্তিলদ্রব্যেভ্যে। নিষ্পান্ত ইত্যণুতৈলং | 

অথ মহাঁপঞ্চমূলকাষ্ঠৈর্বহুভিরবদহ্যাঁবনিপ্রদেশমসিতমুষিতমেক- 

রাত্রমুপশান্তেইগ্লীবপোহ্য ভম্ম নিবতীৎ ভূমিৎ বিদারিশন্ধাদিসিদ্ধেন 

তৈল্ঘটশতেন তুল্যপরসাভিবিচৈ/করাত্রমবস্থাপ্য ততো যাঁবতী 

মৃত্তিকা স্িপ্ধা স্যাততামাদীরোফ্টোদকেন মহতি কটাহেইভ্যাসিঞ্চে- 
তত্র যত্ৈলমুত্তিষ্ঠেত্তৎপাণিভ্য।ৎ পর্্যাদায় স্বনুগুপ্তৎ নিদধ্যাঁৎ | 

ততস্তৈলৎ বাতহরৌষধরাথমাঁংসরসক্ষীরাম্ভাগসহজ্েণ সহত্- 
পাকৎ বিপছেদ্যাবত। কালেন শরুোতি পক্ত.ৎ প্রতিবাঁপশ্চাত্র হৈম- 

বতা দক্ষিণাপশগীশ্চ শঙ্ধ। বাতঘ্বানি চ তন্মিন সিধ্যতি শঙগ্বানাধ্াঁ- 

পয়েদ্ছুন্দুভিৎ ঘাতয়েচ্ছত্রৎ ধারয়েদ্বালব্যজটৈশ্চ বীজয়েদক্ষণ- 

সহত্ং ভোজয়েৎ তৎসাঁধু পিদ্ধমবতার্ষ্য সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়ে বা 
পাত্রে স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাত্তদেতৎ সহস্পাঁকমপ্রতিবাঁরবীর্য্যং রাঁজার্ছৎ 
তৈলমেবং ভাগশুতবিপরূৎ শতপাকং | 

গন্ধবর্ধহ্তকমুফ কনক্তমাঁলাটরূবকপুতীকা রগ্ধধচিত্রকদীনাং 

পত্রাণ্যার্ডাণি লবণেন সহোঁদুখলেইবক্ষুগ্য শেহঘটে প্রক্ষিপ্যাঁ- 
বলিপ্য খৌশরুতিরদীহয়েদেতৎপত্রলবণমুপদিশত্তি বাতরোগ্নেষু। 

পত্রলবণৎ | | | 
এবং ন্বহীকাগুবার্্বীকুশিগ্রুলবণীনি সংক্ষুদ্ভ ঘটং পুর্ব! 
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সর্পিন্তিলবসামজ্জভিঃ প্রক্ষিপ্যাবলিপ্য খৌশঙ্কত্তি্দীহয়েদেতৎন্সেছ- 
লবণমুপদিশত্তি বাতরোগেয় ! কাগুলবণৎ | 

গ্্ডীরপলাশকুটজবিষ্থার্কন্ব,হ্যপাার্গপা্লাপারিভদ্রকনাদেয়ী- 
কুষ্ণগন্ধানী পনির্দহন্যটরূষ কনক্তমালকপুতিকবহতীকণ্টকারিকাভল্লা- 
তকেন্কুদীবৈজয়ন্তীকদলী বর্ষাভূহ্বীবেরক্ষুরকেন্দ্রবাকণীম্বে তমোক্ষকা- 
শোঁকা ইত্যেবৎ বর্থং সমূলপত্রশীখমার্জমাহৃত্য লবণেন সহ সংস্ষ্টৎ- 

পুর্্ববদগৃথা ক্ষারক্পেন পরিআাব্য বিপচেদেতৎপ্রতিবাপশ্চাত্র- 

হিঙস্বাদিভিঃ পিপ্পল্যাদিভির্দ। | ইত্যেতৎকল্যাঁণকলবণৎ বাতরো- 

গেষু গুল্প্লীহ্বাগ্রিষঙ্গাজীর্ণার্শেইরোচকার্তানাৎ কাঁসাদিভিকপক্র- 
তানাং চোপদিশন্তি পাঁনভোঁজনেদ্িতি | 

ভবতি চাত্র। 

বিব্যন্দনাহ্ষ্ভাবাদেষাঁণাঞ্চ বিপাচনাৎ | 

সংস্কারপাচনাচ্চেদৎ বাতরোগেষু শস্যতে। 

পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতো। মহাবাতব্যাধি চিকিৎসিতং ব্যাধ্যান্তামঃ | 

দ্বিবিধপৎ বাঁতশোণিতমুত্তানমবগীটঞ্চেত্যেকে ভীষস্তে তত, 

ন সম্যকৃকুষ্ঠবছুত্তানৎ ভূত্ব। কালান্তরেণাবশীট্ীভকতি ভম্মারর 

দ্বিবিধৎ | 

তত্র বলবদিগ্রহাদিভিঃ প্রকুপিতস্য বায়োগুরফীধ্যশনশী- 
'লস্য প্রহুৎ শোণিতং মার্থমারত্য বাতেন সহৈকীভূতৎ যুগপদ্ধা- 
তরক্তনিনিস্তাৎ বেদনাৎ জনয়তীতি বাতরক্তৎ তক্ত, পূরব্ধং হ্তপাঁদ- 
য়োরবস্থানৎ কতা পশ্চাদ্দেহং ব্যাপ্োতি। তস্য পুর্ধরূপাণি 

তোদদাহকণডুশো কল্তন্তত্কৃপাকষ্যসিরা ন্বা দুধমনিষ্পন্দনসকৃথিদৌর্বব- 
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ল্যানি শ্ঠাঁবরক্রমণ্ডলোৎপত্তিশ্টাকম্মীৎপাঁণিপাদতলাক্কুলিগুল্ফপ্র- 

ভৃতিষু। তত্রাপ্রতিকারিণোইপচারিণশ্চ রোগে। ব্যক্তস্তস্য লক্ষ- 

ণমুক্তং তত্রী প্রতিকারিস্তণ| বৈকল্যৎ ভবতি। 

ভবতি চাত্র | 

প্রায়শঃ স্কুমারাঁণীৎ মিথ্যাহাঁরবিহারিণাহ | 

সুলানাৎ স্ুখিনাঁং চাশি বাতরক্তং প্রকুপ্যতি 1 

তত্রপ্রাণমাংসক্ষর়পিপাসাজ্বরমুন্ছণশ্বীসকণসম্ভম্তারোচকাঁবিপা- 

কবিসরণসঙ্কোৌচনৈরনুপদ্রতৎ বলবন্তমাত্ববন্তমুূপকরণবন্তং চোপ- 

ক্রমেৎ | 

তত্রাদীবেব বন্তবাতকক্ষঞজাঁনাঙ্াদ্দতে মার্থীবরণীদ্ঢুউশোণিত- 

মসরুদপ্পাপ্পমবসিঞ্চেদ্বাতকোপভয়াত্ততে। বমনাদিভিকপক্র মৈকপ- 
পান্য প্রতিসংস্যভক্তং বাঁতপ্রবলে পুরাণঘ্ুতৎ পায়য়েদজাক্ষীরং 

চার্দতৈলং মধুকাক্ষযুক্তং শৃশীলবিন্নাসিদ্ধং বা! শর্করামধূমধূরং শুষ্ঠবীশৃ- 
্গাটককশেককসিদ্ধং ব| শ্যাঁমারান্নাস্্যবীশৃশীলবিন্নাপীলুশত্ঞাঁব- 
বীশ্বদংস্রীদ্বিপঞ্চমুলীসিদ্ধং বা দ্বিপঞ্চমূলীকাঁথাষউগুণসিদ্ধেন* চ 
পয়সা মধুকমেষশৃঙ্ীশ্বদৎ ট্রামরলভদ্রদাকবচাস্ুরভিকল্ক প্রতীবাঁপৎ 

তৈলং পাচয়িত্বা পানাদিফুপযুদ্রীত শতাবরীমমুরকমধুকক্ষীরবিদারী- 

বলাতিবলাভৃণপঞ্চমূলীক্ষাথসিদ্ধং বা কাকোল্যাদিপ্রতিবাপং বলা- 
তৈলং শতপাকঞ্চেতি। বাঁতহরমুলমিদ্ধেন চ পয়সা পরিবেচনমস্্রেন 

ব1 কুববতি | যবমধুকৈরগুতিলবর্ষাভূভির্ব| প্রদেহঃ কার্য্যঃ| 
তত্র চর্ণিতেষু যবগৌধুমতিলমুদ্গীমাষেষু প্রত্যেকশঃ কাঁকোলী- 

ক্ষীরকাঁকোলীজীবকর্ষভকবলাতিবলাবিসমৃণালশৃগীলবিন্নামেষশৃঙ্গী- 
পিয়াল শর্করাকশেক কম্ুরভিবচাঁকল্কমিশ্রেযুপনাহার্থ২ সর্পিক্ত- 

লবসামজ্দুপ্ধনিদ্ধাঃ পঞ্চ পায়সা ব্যাখ্যাতাঃ| কস্ৈহিকফলসারোঁৎ- 
কারিক। বা | চর্নিতেষু যবগোঁধুমতিলমুদ্গমীষেষু বিচিত্রমৎস্যপিশিত- 

বেশবাঁরো বাঁ। বিল্বপেশিকাতগরদেব্দাকসরলারান্নাহরেণু কুন্ঠ- 
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শতপুষ্পাস্থরাঁদহিমন্ত্যুক্তঃ উপনাছঃ | মাতুলুক্সাত্রসৈন্ধবন্ধতমিশো। 
মধুশিগ্রুমুলমালেপে তিলকল্কশ্চেতি বাতপ্রবলে | 

পিত্ত প্রবলে দ্দ্রাক্ষারেবতকট ফলপয়স্যামধুকচন্দনকাশ্র্ধ্যক- 

ষায়ং শর্করামধুমধুরং পায়য়েৎ | শতাব্রীমধুকপটোলত্রিফল - 
কটুরোহিণীকষায়ং গুড়,চীকষায়ং বা! পিত্তজ্বরহুরচন্দনীদিকষায়ৎ 

শর্করাঁমধুমধুরৎ তিক্তকষায়সিদ্ধং বা সর্পিঃ। 
বিসমৃণালভদ্রশ্রিয়পন্মককবায়েণার্ঘক্ষীরেণ পরিষেকঃ | ক্ষীরে- 

ক্ষুরসমধুশর্করাতলোদকৈরর্ব দ্রোক্ষেক্ষুকবায়মিজৈর্শস্তমধুধান্যাৈ- 

জঁবিনীয়সিদ্ধেন বা! সর্পিষাভ্যঙ্গঃ| 
শতধৌতম্বতেন বা কাকোল্যাদিকল্কবিপকেন বা সর্পিষ' 

শীলি বন্টিকনলবগ্ুঁলতালীশশৃঙ্গাটকগীলোড্যগৌরীগৈরিকশৈবলপ- 
্বকপন্বপত্র প্রভৃতিভিধধীন্তাক্পিষ্টেঃ প্রদেহোত্বতমিশ্রঃ| বাঁতপ্রব- 
লেইপ্যেষ সুখোঞ্ঃ প্রদেহঃ কার্যযঃ | রুক্তপ্রবলেইপ্যেবং বুশশ্চ 

শেণিতমবসেচয়েৎ শীততমাঁশ্চ প্রদেহাঁঃ কার্য ইতি। 

' শ্লেক্সপ্রবলে ত্বামলকহরিদ্রাকবাঁয়ং মধুমধূরং পায়য়েৎ | ত্রিফ- 

লাকষায়ং বা নধুকশৃক্দবেরহরীতকীতিক্তরোহিণীকল্কং বা সক্ষোঁ- 

দ্রমুত্রৎ তোয়েন গুড়হর্বীতকীৎ বা ভক্ষয়েৎ | 

তৈলমৃত্রক্ষারোদকস্ম্রাশুক্তকফঘৌষধনিঃকাঁথৈঃ পরিষেকঃ| 
আরগ্বধাদিকবায়ৈর্র্বোষেঃ | মন্তুমৃত্রন্থরাশুক্তমধূকসারিবা পদ্মক- 
সিদ্ধং ধা স্ৃতমভ্যঙ্গঃ| তিলসর্ষপাঁতসীষবচুর্ণানি শ্লেম্মীতককপিণ্খ- 
মধুশিগ্রুমিআণি ক্ষারমূত্রপিষউঃ প্রদেহঃ | 

শ্বেতসর্পকল্কঃ তিলাশ্বণন্ধীকল্কঃ পিয়ালশেলুকপিত্থত্বকৃ- 

'কল্কঃ মধুশিগ্রু সুননবা কল্কঃ ব্যোষতিক্তা পৃথক্পর্ণীর হতীকল্ক- 

ইত্যেতে পঞ্চ প্রদেহাঃ স্গখোষাঃ ক্ষারোদকপিফীঃ | 
শালপণীঁ পৃশ্থিপণর্ণ ব্লহত্যেধ বা ক্ষীরপিফীন্তপণমিশ্রাঃ। 

সংসর্থে সমিপাতে চ ক্রিয়াপথমুক্তৎ মিশ্রৎ কুর্ধ্যাৎ | 
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সর্ধেষু গুড়হরীতকীং বা সেবেত পিপ্পলীর্ব্বা ক্ষীরপিফী বাঁরি- 
পিষ্ট বা পঞ্চাভির্দ্ধ্য] দশীভিব্দ/1 বা পিবেৎ ক্ষীরৌদনাহারে! 
দশরাত্রং ভূয়শ্চাপকর্ষয়েদেবং যাঁবৎপঞ্চদশ চেতি তদেতৎপিপ্পলী- 

বর্ঘমানকং বাতশৌণিতবিষমন্ত্রীরোচকপাতুরোগপ্লীহোদরার্শঃ- 
কাসমশ্বানশোফশোষাগ্নিসাদহৃদ্রোগোদরাণুযপহস্তি | 

জীবনীয়প্রতীবাঁপং সর্পিঃ পয়স! পাচয়িত্বা ইভ্যর্ডেৎ। 

সহাঁনক্ছদেব।চন্দনমূর্র্বামুক্তাপিয়ালশতাবর্লীকশেকপন্মকমধুকশত- 

পুষ্পাকুষ্ঠীনি ক্ষীরপিষঃ প্রদেছে' স্বতমগুযুক্তঃ | 
সৈরেয়কাটরূষকবলাতিবলাজীবস্তীন্ষবীকল্কে বা ছাগক্ষীর- 

পিষ$ঃ | 

কাশর্ধ্যমধুকতর্পনকল্কে। বা মধুস্ছিষ্টমঞ্জিষ্ঠাসর্রসসারিবা- 
ক্ষীরসিদ্ধং পিগতৈলমভ্যঙ্গঃ | 

সর্কেষু চ পুরাণস্বতমামলকরসবিপক্ষং বা পানার্থে। জীবনীয়- 
সিদ্ধং পরিষেকার্থে কাকোল্যাদিরাথকল্কসিদ্ধং বা স্ষবীকাথখসিদ্ধং 
ব1 কাঁরবেল্লককাথমাত্রসিদ্ধং বাঁ| বলাতৈলং বা! পরিষেকাবগীহ- 

বন্তিভোজনেষু শীলিষ্টিকযবগৌোধুমান্মনবৎ ভুপ্তীত পয়দা! জান্বল- 
রসেন বা মুগ্চামুষেণ বান"অন | 

শোণিতমোক্ষঞ্চাভীক্ষং কুব্বীত | উচ্ট্িতদৌষে চ বমনবিরে- 

চনান্থাপনান্বাসনকর্ম্ম কর্তব্যৎ | 

ভবস্তি চাত্র। 

এবমাঁছ্ৈঃ ক্রিয়াযোৌখগৈরচিরোৎপতিতং স্ুখং | 

বাতাস্ক্ সাধ্যতে বৈদ্ঘৈর্যাপ্যতে তু চিরোশ্িতং ॥ 
উপনাছপরীষেকপ্রদেহাভ্যঞনানি চ| 
শরণান্য প্রবাতানি মনোজ্ঞানি মহাস্তি চ | 

মৃহগীণ্োপধানানি শয়নানি স্ুখানি চ। 

বাতরক্তে প্রশস্যান্তে মৃছুনংবাহনানি চ 
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ব্যায়ামৎ মৈথুন কোপমুষ্ণালবণাশনং | 

দিবান্বপ্রমভিস্যন্দি গুক চধন্নং বিবর্জধয়েহ | 

অপতানকিনমঅস্তাক্ষমবক্রত্রবম্তপ্ধমেটুমন্ঘেদনমবেপনমপ্র- 
লাপিনমখট্রীপাতিনমবহিরায়ামিনং চোপক্রমেৎ। 

তত্র প্রাগেব স্বেহাভ্যক্তং ক্বিন্নশরীরমবগীড়নেন তীক্ষেনো- 
পক্রমেত শিরংশুদ্ধযর্থং | অনন্তরঞ্চ বিদারিগন্ধাদিক্কাথমাংসরসক্ষী- 
রদধিপকৎ সর্পিরচ্ছং পায়য়েৎ তথ। ছি নাতিমাত্রং বাসুঃ শ্রাধরতি | 

ততো! ভদ্ত্রদার্বাদিবাতত্ণণমাহ্ৃত্য সযবকোলকুলপ্খনাহপৌদাক- 
মাংসং পঞ্চবর্শমেকতঃ প্রক্কাথ্য তমাদাঁয় কষাঁয়মক্ষীরৈঃ সঙোম্বিশ্য 

সর্পিস্তিলবসামজ্জভিঃ সহ বিপচেম্ধুরক প্রতীবাপং তদেতভ্রৈরত- 
মপতানকিনাঁং পরিষেকাবগাহাভ্যঙগ পানভোজনানুবাসননশ্যেযু বিদ- 
ধ্যাৎ| যখোক্তৈশ্চ স্বেদবিধানৈঃ ম্বেদয়েৎ | বলীয়সি বাতে 

স্ুখোষ্তুষবুনকরীবপুর্ণে কুপে নিদধ্যাদামুখাৎ। তণ্ডায়াং বাঙ্গা- 
রচুম্যাৎ তণ্তায়াৎ ঝা শিলায়াঁং সুরাপরিবিক্তায়াং পলাশদলচ্ছন্নায়াং 

শায়য়েৎ | কশরাবেশবারপায়সৈর্বা স্বেদয়েৎ | 

মুলকোরূবুকস্ফ,র্জার্জকার্কশ গুলা শখ্িনীন্মরসসিদ্ধং তৈলমপ- 

তানকিনাং পরিষেকাদিবুপযোজ্যংৎ | অভুক্তবত। পীতমসং দধি- 
মরিচবচাযুক্তমপতাঁনকং হস্তি তৈলসর্পির্ধসাক্ষৌদ্রাণি চ। এত- 
চ্ুদ্ধবাতাঁপতানকবিধানমুক্তং সংন্যষ্টে সংস্যফৎ কর্তব্যৎ | বেশী- 
স্তেষু চাবগীড়ৎ দগ্ভাৎ | তাত্্রচুড়কর্কটকুঝমতস্যশিশুমারবরাহবসা- 
শ্চাসেবেত। ক্ষীরাণি বা বাতহরসিদ্ধানি যবকোলকুল"মুলকদধি- 
মুততৈলসিদ্ধাং ব1 যবাগূৎ স্েহবিরেচনাস্থাপনানুবাসনৈশ্চৈবং দশ- 

রাত্রীহতবেগমুপক্রমেৎ | বাতব্যাধিচিকিৎসিতং চাবেক্ষেত রক্ষা- 

কর্ম চ কুর্ধ্যাদিতি। 

পক্ষাঁধা তোপদ্রতমস্রীনগীত্রং সকজমাত্বস্তমুপকরণবস্তৎ চো- 

পক্রমেৎ | তত্র প্রাগেৰ মেহস্ঘেদোপপন্নং মৃছুনা! শোৌধনেন সং- 
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শোৌঁধ্যানুবাশ্যাস্থণাপ্য চ  যখাকালমাক্ষেপকবিধাঁনেনোৌপচরেত | 

বৈশেষিকশ্চান্র মস্তিফ্যশরোবস্তিশ্চাগুতৈলমভ্যন্কার্থে শান্বণমুপনা- 
হার্থে বলাতৈল মমুবাকনার্থে। এবমতক্দ্রি্ত্রীংশ্চতুরো! বা মাসান্ 
ক্রিয়াপথমুপসোবেভ 

মন্যান্তস্তেংপ্যেতদেব বিধানং বিশেষত! বাতশ্লেম্মহরৈর্নন্তৈ 
রক্ষম্বেদৈশ্চোপচরেৎ | 

অপতম্ত্রকাতুরং নাঁপতর্পয়ে্। বমনানুবাঁসনাশ্থাপনানি ন 

নিষেবেত। বাতল্লেম্মোপকদ্ধোচ্ছসং তীক্ষৈঃ প্রশ্াপনৈর্মোক্ষ- 
য়েৎ। তুশ্বুকপুফ্ররাহ্বছিউখ্রক্রবেতসপখ্যাঁলবণত্রয়ৎ যবকাঁথেন পাতুং 

প্রযচ্ছেৎ পথ্যাশতার্দে সৌবর্চলদ্বিপলে চত্ুণ্ডণে পয়সি সর্পিঃ- 
প্রশ্থং সিদ্ধং বাতশ্লেব্াপনুচ্চ কর্ম কুর্্যাৎ | 

আর্দিতাতুরং বলবন্তমুপকরণবস্তর্ণ বাঁতব্যাধিবিধানেনোপচরে- 

'ভৈশেবিকৈশ্চ মন্তিকশিরোবস্তিনশ্যধুমোপনাহস্সেছনাড়ীস্বেদা- 
দিভিঃ| ততঃ সতৃণং মহাঁপঞ্চমূলং কাঁকোল্যাদিং বিদারিখন্ধদি- 
মৌদকাহ্পমাংসং তখৈবৌদককন্দাংশ্চ সংহত্য দ্বিগুণোঁদকে 
ক্ষীরপ্রোণে নিকাখ্য পাদাবশিষমবতার্ধ্য পরিজআ্রাব্য তৈলপ্রস্থেনো- 

শ্বিখ্য পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ ততস্মতৈলং ক্ষীরান্বগীতমবতার্য্য শ্ীতীভূতম- 
ভিমথ্নীয়াত্তত্র যঃ স্থ্েহ উত্তিষ্ঠেতমাদায় মধুরৌষবসহাক্ষী রযুক্তৎ 
বিপচেদেতৎক্ষীরতৈলমর্দিতাতুরাণীং পানাভ্যঙ্গাদিযুপযোজ্যং | 
তৈলহীনৎ বা ক্ষীরসর্পিরক্ষিতর্পণমিতি ॥ 

হৃত্রসীবিশ্বাটী ক্রোষ্ট,কশির£খঞ্জপঙ্কুলবাতকণ্টকপাদদাহপাঁদ- 
হর্যাববাঁহুকবাধির্যধমনীগভবাঁতরোগ্েষু যথোক্তৎ যথোঙ্গেশঞ্চ 

সিরাব্যধং কুর্ধ্যাদন্যাত্রাববাহুকা দ্বাতব্যাধিচিকিৎসিতং চাবেক্ষেত। 
কর্ণশূলে তু শৃঙ্গবেররসং তৈলমধুসংস্থফৎ সৈন্ধবৌপহিতং 

স্থখোষৎ কর্ণে দস্তাদজামুত্রৎ মধুতৈলাঁনি ব। মাতুলুহ্ষদীড়িমতিত্তি- 
ডীকম্মরসমূত্রসিদ্ধং তৈলং শুক্তন্রাতক্রমুত্রলবণনিদ্ধং বা। নাড়ী- 
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ম্বেদৈশ্চ স্বেদয়েৎ | বাতব্যাধিচিকিৎসাঁং চাঁবেক্ষেত | ভূয়শ্চোত্তরে 

বক্ষ্যামঃ | _ 

তুণীপ্রতৃণ্যোঃ ন্রেহলবণমুদকেন পীয়য়েৎ পিপ্পল্যাদিচুর্ণং ব| 
হিঙ্কৃুষবক্ষারপ্রগাঢ়ং ব! সর্পির্বস্তিভিশ্চৈনমুপক্রমেৎ | 

আখ্ানে ত্বপতর্পণপাঁণিতাঁপদীপনচূর্ণফলবর্তিক্রিয়াপাঁচনীয়ৰ- 
স্তিভিকপচরেৎ | লঙ্ঘনীনভ্তরং চানম্নকাঁলে ধান্যকজীরকাদিদীপন- 

সিদ্ধান্যন্নানি | প্রত্যাপ্ানে ছর্দনাপতপপণদীপনানি কুর্য্যাৎ | 

অন্ঠীলাপ্রত্যষীলয়োগুল্মাভ্যস্তরবিদ্রধিবৎক্রিয়াবিভাগ ইতি | 

হিঙ্গুত্রিকটুবচাজমোদাধন্যাজশন্ধাদীডিমতিন্তিড়ীকপাঁঠাচিত্র- 
কযবক্ষারসৈন্ধববিডসৌবর্চলম্বর্জিকাপিপ্পলীমূলাপ্রবেতসসঠীপুক্কর- 
মূলহপুষীচব্যাজাজীপথ্যাশ্চ্ণয়িতব! মাতুলুক্গাক্েন বহুশঃ পরিভাব্যা- 
ক্ষমাত্রাং গুটিকাং কারয়েত্ততং প্রাতরেকৈকাং বাঁতধিকারীভক্ষ- 

য়ে অখৈষযোশীঃ কাসশ্বীসগুলোদরারোচকহদ্রোগীয্ানপার্থো- 

দরকক্তিশূলানী হমুত্রকুচ্ছ'প্লী হা শতুণী প্রতৃণীরপহস্তি। 

স্ডবন্তি চাত্র | 

কেবলে। দোঁবযুক্তো ব1! ধাতুভিব্ধারতোইনিলঃ | 

বিজ্ঞেয়ে। লক্ষণে হাভ্যাঁৎ চিকিৎসা বাইবিরোধতঃ ॥ 

কজাবন্তৎ ঘনং শীতৎ শৌফং মেদোযুতোইনিলঃ| 

করোতি যশ্য তং বৈদ্ভাঃ শোৌথবৎসমুপাচরেৎ ॥ 

কফমেদোরতো বাহুর্দোর প্রতিপ্ঠতে | 

তদাঙ্মর্দশৈথিল্যরোমছর্ষকজাজ্বরৈঃ & 

নিদ্রয়। চার্দিতৌ সুর শীতলাঁবপ্রচেতনৌ | 
গুককাবস্থিরাঁবুর ন স্বাবিব চ মন্যতে ॥ 

তমুকস্তম্তমিত্যাকরাঢ্যবাতমথাপরে | 

স্রেহবর্জং পিবেতৃত্র চুর্ণৎ ষট ধরণৎ নরঃ ॥ 



অধ্যায় ৫ |] চিকিৎসিতস্থানং | ৩৪৯ 

হিতমুষ্ণাঘুন। তদৎ পিগ্পল্যাদিগণৈঃ কতং।. 
লিহাদ্ব! ব্ৈফলং চুর্ণং ক্ষোদ্রেণ কটুকান্বিতং ॥ 
মৃত্রের্ব! গুগ্গুলুং শ্রেষ্ঠং পিবেদ্ধাপি শিলাঞজতু 
ততে। হত্তি কফাক্রাস্তং সমোদস্ং গ্রভগ্তনং ॥ 
হপ্রোগমরুচিং গুল্সং তথাভ্যন্তরহিদ্রধিং। 
সক্ষারমৃত্রশ্থেদাংস্চ রক্ষাণ্যুৎসাদনানি চ ॥ 
কুধ্যাদ্দিহ্যাচ্চ মৃত্রাট্যৈঃ করঞ্ফলসর্ষপৈ2 । 

 ভোজ্যাঃ পুরাণশ্যামাককোন্রবোদ্দালশালয়ঃ ॥ 

শুফমূল কযূষেগ পটোলস্য রসেন বা। 

জাঙগলৈরদ্বতৈন্মাংসৈঃ শাকৈশ্চালবগৈর্হিতৈঃ ॥ 

যদ স্যাতাং পরিক্ষীণে ভূয়িষ্ঠে কফমেদসী । 
তদ। স্নেহা্দিকং কন পুনরত্রাবচা রয়েৎ ॥ 

সুগন্ধিঃ সুলথুঃ সুঙ্গস্তাক্ষোফণঃ কটুঢকা রসঃ। 
কটুপাকঃ সরে! হৃদে) গুগ্গুলুঃ লিপ্পিচ্ছিলঃ ॥ 

' স নবে! বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্পকর্ষণঃ । 

তৈক্ষোফ্)াৎ কফবাতত্ঃ সরত্বান্মলপিন্তন্থৎ ॥ 

' সোগন্ধ্যাৎ পৃহিকোত্ঠ্ঃ হৌক্্যাচ্চানলদীপনঃ | 

তশ্প্রাতন্ত্রিঞলাদাব্বীপটোলকুশবারিভিঃ ॥ 

পিবেদাবাপ্য বা মৃত্রৈঃ ক্ষারৈরুষ্ণোদকেন বা" 

ভীণে যৃষরসক্ষীরৈভূ'ঞ্জানো হস্তি মাসতঃ ॥ 

গুল্সং 'মেহমুদাবর্তদুদরং সতগন্দরং | 

কমিকগ্রুচিশ্চিত্রাপ্যবব,দগ্রন্থিমেব চ | 
নাড্যাঢ্য বাতশবয়খুকুষ্ঠছষটব্রণাংস্চ সঃ 1. ্ 

কোষ্ঠসন্ধাস্থিগং বাযুং বৃক্ষমিক্জ্রাশনির্ধথা ॥': 
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বষ্ঠোইধ্যায়ং | 

অথাতোহর্শপাং চিকিৎসিতং ব্যাথ্যাস্যামহ। 

চতূর্মিধোহ্শসাং সাধনোপায়ঃ । তদাথা ভেষজং ক্ষারোহররি 

শস্রমিতি। তত্রাচিরকালজাতান্তল্লদোষলিঙ্োপদ্রবাণি ভেষজ- 

সাধ্যানি মৃহুপ্রস্থতাবগাঁটাঙ্থাচ্ছিতানি ক্ষারেণ।  কর্কশস্থিরপৃথুকহি- 
নান্তগ্রিনা। তনুমূলাহ্যাচ্ছিতানি ক্রেদবস্তি, চ শস্ত্রেণ। তত্র ভেয়জ" 
সাধ্যানামর্শনামদৃশ্যনাঞ্চ .: ভেষন্গং ভবতি ক্ষারাগ্জিশস্তরসাধ্যানাস্্ 

বিধানমুচ্যমানমুপধারয় | : | 

তত্র বলবন্তমাতুরমর্শোভিরুপক্রতমুপসিগ্ধং পরিশ্বিন্নমনিলবেদ- 

নাভিবৃদ্ধিপ্রশমার্থ২ : মিগ্ধমুষ্তমল্রমন্তত আবপ্রাযং ভুক্তবস্তমুপবেশ্য 

সভূতে শুচৌ দেশে সাধারণে বাত্রে কালে সমে ফলকে শব্যায়াং 
বা প্রত্যাদিত্যগুদমন্যস্যোত্সঙ্গে নিষন্পূর্বকায়মুস্তানং কিঞ্চিত ত- 
কটিকং বস্ত্রকম্বলকোঁপবিষ্টং যন্বশাটকেন পরিক্ষিপ্তগ্রীবাসকথং 

পরিকর্থিতিঃ সুপরিগৃহীতমস্পন্দনশরীরং কৃত্থা ততোহন্মিন্ দ্কৃতাভযক্ং 
ফন্ত্রনুজণুমুখং পায়ো, শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহমাণসা প্রণিধায় প্রবিঞ্ে 
চার্শে! বীক্ষ্য শলাকয়োতপীডা খ্রিচুরস্্রয়োরন্মতরেণ প্রমৃজ্য ক্ষারং 
পাতয়েৎ পাতরিত্বা চ পাণিনা যন্ত্রদ্ধারং পিধায় বাকৃছতমাত্রমুপে- 

ক্ষেত। ততঃ প্রযুজ্য ক্ষারবলং ব্যাধিবলঞ্চাবেক্ষ্য পুনরালেপয়েখ। 

অথার্শ: পৃক্জাস্ববপ্রতী কাশমভিসবীক্ষ্যাবসন্নমীবন্নতমুগাবর্তয়েৎ। 

ক্ষারং -গ্রক্ষালয়েন্ধান্তায়েন দধিমন্তগুক্তফলামৈর্বা ততো! যষ্টীমধুক- 

মিশ্রেণ - সর্পিষা . নির্াপ্য মন্ত্রপনীয়োখাপ্যাতুরমুফণোদকোপবিষ্টং 

শীতাভিরপ্িঃ পরিষিঞেদশীত্তাভিরিত্যেকে । ততো! নির্বাতমাগারং 

প্রবেশ্যাচারিকমাদিশেৎ সাবশেষং পুনর্দহেং । এবং সপ্তরাত্রাৎ 

সপ্ুরাত্রাদেকৈ কমুপক্রমেত তত্র বহুমু পুর্বং দক্ষিণ সাধয়েদ্ক্ষিগা- 

দ্বামং বামাৎ পৃষ্ঠজং ততোহগ্রজমিতি | 



অধ্যায় ৬। ] চিকি২সিতস্থানং। ৩৫১, 

তত্র বাতশ্নেন্বনিষিত্তান্তপ্রিক্ষারাভ্যাং সাঁধয়ে ক্ষারেণৈব 

মৃছুনা *পিত্তরক্তনিমি[নি। তত্র বাতানুলোম্যমন্নরুচিরমিদীপ্ডিলাঘবং 
ধলবর্োৎপত্তিম্বনস্তষ্টিরিভি সম্যপ্গ্ধলিঙ্গানি। *অতিদগ্ধে তু গুদাব* 

দরণং দাচো মৃচ্ছণ জবরঃ পিপাসা শোণিতাঁতিপ্রবৃতিত্তন্িমুস্তাশ্চোপ- 
দ্রবা. তবস্তি। শ্ামারব্রণভা কণও,রনিলবৈপ্ুণ্যমিক্জরিয়াপাম প্রসাদ 
বিকারস্য চাশান্তিহীঁনদগ্ধে। মহান্তি চ প্রাণবতশ্ছিত্্ধ দছেং। নি- 
তানি চাতার্থ২ দোষপুর্ণানি যন্্া্ধিনা স্থেদাভ্যঙগন্সেহাবগাহো- 
পনাহবিস্রাবণালেপক্ষা রাষ্থিশস্ত্রেরুপাচরেৎ। প্রবৃত্বরক্তানি চ রক্ত- 

পিত্তবিধানেন ভিন্নপুরীষাণি চাতীপারবিধানেন বদ্ধবর্চাংসি ন্েহ- 
পানবিধানেনোদাবর্তবিধানেন বা। এষ সর্বস্কানগতানামর্শনাং 

দহুনকল্পঃ। | | 
আসাদ্য চ. দর্বীকৃ্চকশলাকানামনচতমেন ক্ষারং পাতয়েহ। 

ষ্টগুদস্য তু বিনা যন্ত্রণ ক্ষারাদিকম্প্রযুস্তীত সর্বেষু চ শালিষষ্টিক- 
যরগোধৃমান্নং সর্পি:-সিদ্ধমুপসেবেত। পয়সা নিম্ববুষেণ পটোলযুষেণ 

বা। যথাদোষশা কৈর্বাভ্ুকতও,লীয়কজীবস্ত্যপোদিকাশ্ববলাবালমূলক- 
পালক্ক্যসনচিন্তীচুচ্চুকলায়বল্লীভিরহ্বোব্বা ।  যচ্চান্যদপি সিগ্ধমগ্রি- 
দীপনমর্শোত্রং সৃষটমৃত্রপুরীষঞ্চ তদ্ুপঞ্টেবেভ।. 

দগ্ধেযু  চার্শঃম্বভাক্তোহনলসন্ধ,ক্ষণার্থমনিলপ্রকোপসংরক্ষণার্থঞচ 

স্হাদীনাং সামান্ততে!  বিশেষতস্ ক্রিয়াপথমুপসেবেত। 

সর্পাংষি চ দীপনীয়বাতহরদিদ্ানি হিড্গাদিভিশ্চুৈঃ প্রতিমংস্থজয 
পিবেৎ । পিন্ার্শঃসু পৃথকৃপণ্যাদীনাং কষায়েণ দীপনীক়প্রতীবাপং 

ভদ্রদার্ধাদিপিপ্লল্যাদিসর্পিঃ | শোণিতার্শঃম্ু মঞ্রিষ্ঠামুরুঙ্গয।- 

দীনাং কষায়ে শ্্েম্মার্শঃস্থ , সুরসাদীনাং কষায়ে সর্পিহ উপ- 

দ্রবাংস্চ যথান্বমুপচরেৎ ) 

পরঞ্চ যরনান্থায় গুদে ক্ষারাগ্রিশস্ত্রাণাবচারয়েত্ৃদিভ্রমাদ্ধি যাও 

শোকদাহমদমৃচ্ছ1টোপানাহাতীপার প্রবাহণানি ভবস্তি মন্রণং বা। 



৩৫২ স্থশ্রুত: ৷ [অধ্যায় ৬. 

অত উর্ধং যন্ত্রপ্রমাণমুপদেক্ষযাসঃ | 

তত্র যন্ত্ং লৌহং দাস্তং শাঙ্গ বাক্ষ বা গোস্তনাকাঁরং 

চতুরজ,লাঁয়তং  পখ্ণঙ্গলপরিণাহং পুংসাং ষড়ঙ্গ,লপরিণাহং 

নারীণাং , তলায়তং. ত্দ্িচ্ছিদ্রং দর্শনার্থমেকং ছিদ্রামেকং ছিদ্রস্ত 
কর্ম্মণি। একদ্বারে হি শঙ্তক্ষারাগ্রীনামতিক্রমো ন তবতি। ছিদ্র- 

প্রমাণন্ত ত্রাঞ্ঈলায়তমন্-ষ্ঠোদরপরিণাং যদক্গলমবশিষ্টং তস্যা- 
দ্বা্,লমধস্তাদর্ধাঙ্গলোচ্ছি তোপরি বৃত্তকর্ণিকমেষ যন্ত্রারৃতিসমাসঃ। 

অত উদ্ধমর্শসামালেপাব্বক্ষ্যামঃ ।  ন্বতীক্ষীরধুক্তং. হরিদ্রাচুণ, 
মালেপঃ প্রথমঃ | কুকুটপুরীবগুপাহরিজ্রাপিগ্লীচূ্ণমিতি গোমৃত্র- 
পিত্বপিষ্টটে দ্বিতীয়ঃ। দস্তীচিত্রকম্থবর্চিক! লাঙ্গলীকক্কে। ব 
গোপিত্তপিষ্টস্ৃতীয়ঃ।  পিগ্ললীসৈম্ধবকুষ্ঠটশিরীষফলকন্ক: স্স,হীক্ষীর- 
পিষ্টোহকরক্ষীরপিষ্টো৷ বা 'চতুর্থঃ। কাসীসহরিতালসৈম্বাশ্বমারক- 
বিড়ন্পৃততী করুতবেধনজম্ববর্কোত্তমারণীদন্তীচিত্রকালর্কল, হীগয়ঃন্ তৈলং 
বিপকমভ্যধনেনার্শঃ শাতয়তি | 

অত উর্ধমদৃশ্যেঘর্শঃস্থ যোগান পাঁতনার্থং বক্ষ্যামঃ। প্রাতঃ 

প্রাতগুডহরীতকীমাসেবেত। ব্রন্ষঠারী গোমনক্রোণসিদ্ধংং বা 

হরীতকীশতং প্রীতঃপ্রাতর্ধথাবল্ঞূপযুঙ্গীত ক্ষৌব্েণ। , অপামার্গ- 

মুলং বাঁ তণ্ড,লোদকেন সক্ষৌল্রমহরহঃ। শতাবদীমুলকন্কং বা 
ক্ষীরেণ। চিত্তকচুর্ণযুক্তং বা সীধুপরাদ্ধ্যং। ভল্লাতচুর্ণযুক্তং বা. 

সক্ত,মন্থমলবণং তক্রেপ। কলশে * বাস্তশ্চিত্রকমূলকন্কাবলিপ্তে 

নিষিং তক্রমম্নমনমূং বা পানস্ছোনেযপধুগ্তীত। এষ এব ভার্গ- 

স্ফোতাযবান্তামলকগুড়,চীবু শুক্রকল্পঃ | 

শি্ননীপিক্গলীমুলচবাচিত্রকবিড্ গুনীহূরীতকীযু চ' পুর্ব্বব- 
দেব নিরন্নো ব। তক্রমহরহন্্াসমুপসেবেত । ,শূঙ্গবেরপুনর্নবা চিত্ত ক- 

কষায়নিদ্ধং বাঁ পয়ঃ। - কুটজমৃলত্বক্ফাণিতং ব! পিপ্লল্যাদিপ্রতী- 
বাপং ক্ষৌদ্রেণ। বাতব্যাধুাক্তং হিঙ্গাদিচুর্ণমুপসেবেত তক্রাহারঃ 
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ক্ষীরাহারে! বা। ক্ষারলবণাংশ্চিত্রকমূলক্ষারোদকসিদ্ধান্ বা কুল্মাধান্: 

ভক্ষয়েৎ। চিত্রকমূ্ক্ষারোদসিদ্ধং বা পয়ঃ। পলাশতরক্ষার- 
দিদ্ধান্ বা কুল্মাধান্ পাটলাপামার্গবৃহতীপলাশক্ষারং বাঁ পরিক্রত- 

মহরহদ্বতসংস্ষ্টং । কুটজবন্দাকীমূলকক্কং প্রা তক্রেণ। চিত্রক- 
পৃতীকনাগরকন্কং বা পৃতীকক্ষারেণ ক্ষারোদ্রকসিদ্ধং বা সর্পিঃ- 
পিপ্লল্যাদিপ্রতীবাপং। কৃষ্ণতিল প্রস্থতং প্রকুঞ্চং ঝট গ্রাতঃ প্রাত- 
রন্ধুসেবেত শীতোদকান্থপানং। এভিরভিবর্ধতেৎগ্রিরর্শাংসি' ' চোপ- 
শাম্যস্তি | 

দ্বিপঞ্চমূলীদস্তীচিত্রকপধ্যানাং তুলামাহত্য জলচতুর্জোণে বি- 
পাচয়েৎ। ততঃ পাদাবশিষ্ট২ং কষায়মাদায় স্ুশীতং গুড়তুলয়! 

সহোন্িশ্র্য. ঘ্বতভাজনে' নিঃক্ষিপ্য মাসমুপেক্ষেত যবপল্লে। ততঃ 
প্রাতঃ  প্রাতর্মাত্রাং পায়য়েত । তেনার্শোগ্রহণীদোষপাণ্ডরোগো- 
দাবর্তারোচকা ন ভবন্তি - দীপ্তোহুগ্রিশ্চ ভবতি । পিগ্ললীমরিচ- 

বিডন্গিলবালুকলোধাণাং দে দ্বে পল্ে' ইন্ত্রবারুণ্যাঃ গ্পঞ্চ ,পলানি 

কপিখমধ্যস্য দশপগ্যাফলানা মন্ধ প্রন্থঃ, প্রস্থো -. ধাত্রীফলানদমেত- 
দৈকধ্যং জলচতুর্জোণে বিপাচ্য পাদাবশেষং পরিস্রাব্য স্থুশীতং গুড়- 

তুলাদ্বয়েনোন্রিশরয স্বৃততাঁজনে নিঃক্ষিপ্য পক্ষমুপেক্ষেত যবপল্লে । 

তভঃ প্রাতঃ প্রীতর্যথাবলমুপযুঞ্তীত । এষ ' খবরিঃ শ্লীহাগ্রি- 
যঙ্গার্শোগ্রহণীহৎপাও্,রোগশোফকুষ্ঠগুলোদরকমিহরে! বলবণকর- 

শ্েতি। ্ 

তত্র বাতপ্রায়েমু স্নেহস্বেদবমনবিরেচনা স্থপিনানুবাসনমপ্রতি- 

যিদ্ধং। পিন্তজেযু বিরেচনং। এবং রক্তজেষু সংশমনং। কফজেষু 

শৃঙ্গবেরকুলখোপযোগঃ। সর্বদোষহরং যথোক্তং সব্বজেষু য্থা- 
স্বৌষধসিদ্ধং' বা! পর়ঃ সর্কেদ্ধিতি । 

অত উর্ধং ভল্লাতকবিধানমুপদেক্ষ্যামঃ। ভল্লাতকানি পরি- 

পক্কান্যন্গপহতাগ্ভাটত্যৈেকমাদায় দ্বিধা ত্রিধা চতুর্ধা বা ছেদয়িত্বা 
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কষায়কলেন বিপাচ্য কৃষায়স্য শুক্তিমন্থষণাং ত্বৃতাভ্যত্ততালু- 
জিহ্বোষ্ঠং প্রাতঃ প্রাতরুপসেবেত ততোহপবাঞ্কহ ক্ষীরং সর্পিরোদ্ন 
ইত্যাহার এবমেটককং বর্ধয়েস্তাবদযাবৎ পঞ্চেতি ততঃ পঞ্চ পঞ্চাভি- 
বদ্ধয়েদ্যাবৎ সপ্ততি রতি পপ্রাপ্য চ সপ্ততিমপকর্ষয়েডুয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ বাবৎ 
পঞ্চেতি পঞ্চভ্যশ্চৈকৈকং যাঁবদেকমিতি। এবং ভল্লাতক সহস্্মুপ- 
যুজ্য সর্বকুষ্টাশ্টেভিব্বিমুক্তে। বলবানরোগঃ শতাযু্ভবতি । 

দবিব্রণীয়োক্তেন 'বিধানেন ভল্লাতকনিম্চ্যতিতং সুহ্মাদায় 
প্রাতঃ প্রাতঃ শুক্তিমাত্রমুপযুঞ্ীত জীর্ণে পুর্ববদাহারঃ ফলপ্রকষণ্চ ॥। 

ভল্লাতকমজ্জভ্যে বা স্হমাদায়াপকষ্টদোষঃ প্রতিনংস্যগ্ভক্তে1 

নিবাতমাগারং -প্রবিশ্য যথাবলং . প্রস্থতিং প্রকুঞ্চং চোপহুঞ্জীত। 

তন্মিন জীণে ক্ষীরং সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং .মাসমূপবুঞ্ 
মাসত্রয়মাদিষ্রাহারে। রক্ষেদাত্মানং। ততঃ সর্বোপতাপানপহত্য 

বর্ণবান. বলবান শ্রবণগ্রহণধারণশক্তিসম্পন্নো  বর্ষশতাযুভবতি । 

মাসে: মাসে চ প্রয়োগে - বর্ষশতং বর্ষশতমাযুষোইভি বাদ্ধভবতি । 

এবং'দশ মাসানুপধুজ্য বর্ষসহত্রাযুঙবতি | : 

ভবস্তি চাত্র। 

যথা সর্ব্ধাণি কুষ্ঠানি হতঃ থদিরবীজকৌ। 
তথেবাশাংসি সব্বাণি.বৃক্ষকারুফরো হতঃ ॥ 

অসাধ্য! নাতিবর্তস্তে প্রমেহা রজনীং যথা। 
ক্ষার্যপ্রিশ্নাতিবর্তস্তে তথ। দৃষ্যা। গুদোভ্তবাঃ ॥ 

গ্ৃতানি দীপনীয়ানি লেহায়স্কতয়ঃ স্থরাঃ ॥ « 

আনবাশ্চ প্রযোক্তব্য। বীক্ষ্য দোষসমুচ্ছি,তিম্ 

 বেগাবরোধন্তরী পৃষ্ঠযানাগ্যৎকটুকাসনং। 
বথাস্বন্দেষলং চ।নমর্শঃহু পরিবজ্জয়েৎ ॥ 
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সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

অথাতোংশ্মারীচিকিৎসিতং ব্যাখ্যান্তামঃ | 

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরস্তক প্রতিমো মতঃ। 
ওষটৈস্তরুণঃ লাধাঃ প্রবৃদ্ধস্ছেদ মর্হততি ॥ 
তশ্ত পৃর্বষু বপেষু সেহাদিক্রম ইষ্যতে। 
.তেনাস্যাপচয়ং যান্তি ব্যাধেমূলান্তাশেষতঃ ॥ 
পাষাণভেদে বন্থকো। বশিরীশ্মস্তকৌ তথা । 
শতাবরী শ্বদংষ্রা' চ বৃহতী কণ্টকারিক1॥ 

কপোতবস্কার্ভগলঃ ককুভোশীরকুজকঃ। 
বৃক্ষাদদনী ভল্ল,কশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলং ॥ 

যবাঃ কুলথাঃ কোলাঁনি কতকসা ফুলানি চ। 

উধকাদিপ্রতীবাপমেষাং কাখৈণঘ্বতিং কৃতং ॥ 

ভিনন্তি বাতসংভূতামশ্মরীং ক্ষি প্রমেব তু। 
'ক্ষারান্ যবাগূযূ-বাংস্চ ক্ষায়াণি পয়াংসি চ ॥ 

ভোজনান্ি চ কুব্বাত বর্গেহম্মিন্বাতনাশনে | 

কুশঃ কাশঃ সরো গুন্ত্র'উৎ্কটো! মোরটোহশ্মভিৎ ॥ 

বরী বিদারী বারাহী শালিমৃলত্রিকণ্টকং । 
ভল্লকঃ পাটলা! পাঠা পত্তুরোইথ কুরুণ্টিক ॥ 

পুনুর্নব। শিরীষশ্চ কথিতান্তেযু,সাধিতং । 

দ্বতং শিলাজমধুকবীজৈরিন্দীবরস্য চ ॥ 

ব্রপুসৈর্বারুকাদীনাং বীজৈশ্চাবাপিতং শুভং । 

ভিনত্তি পিত্তস্ভৃতামশ্মরীং ক্ষিগ্রমেব তু ॥ 

ক্ষারান্ যবাগৃরূ“ষাংস্চ কষায়াণি পয়াংসি চ। 
ভোজনানি চ কুব্বীত বর্গেহশ্মিন্ পিত্তনাশনে ॥ 
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গণে। বরুণকাদিস্ত গুগ্গুনেলাহরেণবঃ। 
কুষ্টভদ্রাদিমরিচচিত্রকৈঃ রনন্ুরাহ্বয়ৈঃ ॥ 

এতৈঃ সিদ্ধমঙ্গাসর্পিরূষ কাদিগণেন চ। 
ভিনভিি কফনংভূতামশ্মনীং ক্ষিপ্রমেব তু 

ক্ষারান্ যবাগুধু-বাংশ্চ কবায়াণি পয়াংসি চ। 

ভোজনানি চ কুব্বীত বর্গেইশ্মিন কফনাশনে ॥ 
পিচুকান্কোলকতকশাকেন্দীবরট্পঃ ফলৈঃ । 

চুণিতৈঃ সগুড়ং তোয়ং শর্করাশমনং পিবেং ॥ 

ক্রৌঞ্চো ট্ররাসভাস্থীনি শ্বদংঘ্টা! তালমূরিক]। 
অজমোদ1 কদম্বসা মুলং নাগরমেব চ॥ 

পীতানি শর্করাং ভিন্দাঃ স্থরয়োষ্চোদকেন বা। 

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চুর্ণং মারক্ষিকসংযুতং ॥ 

অবিক্ষীরেণ সপ্তাহমশ্ম দীভেদনং পিবেৎ। 

' দ্রব্যাণান্ত দ্বতোক্জানাং ক্ষারোহবীমৃূত্রগালিতঃ ॥ 

গ্রাম্যসত্বশকুৎক্ষারৈঃ সংযুক্তঃ সাধিতঃ শনৈঃ। 
তব্রোষকাদিরাবাপঃ কাধ্যস্ত্রিকটুকান্বিতঃ ॥ 

এষ ক্ষারোইশ্বরীং গুল্সং শর্করাঞ্চ ভিনত্তযপি। 
তিলাপামার্গকদলীপলাশযববন্ধজঃ ॥ 

ক্ষারঃ পেয়োহবিমৃত্রেণ শর্করানাশনঃ পরঃ । 

পাটলাকরবীরাণাং ক্ষারমেবং সমাচরেৎ ॥ 

শ্দংস্রাযষ্টিকা ব্রাহ্গীকন্কং-বাক্ষসমং পিবেৎ। 
_নহৈড়কাখ্যো পেছ্ৌ বা শোভাগুনকমার্কবৌ | 
কপোতবঙ্কামূলং বা পিবেদশ্রন্থরাদিভিঃ। 

তৎসিদ্ধং বা পিবেত ক্ষীরং বেদনাভিরুপদ্রতঃ ॥ 

হরীতক্যাদিসিদ্ধং ব। বর্ষাভূসিন্ধমেব ব1। 

সর্বঘৈবোপযোজ্যঃ স্যাদগণো বীরতর্বাদিকঃ. 
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ুতৈঃ ক্ষাটনঃ কষায়ৈশ্চ ক্দীটৈত সোরবস্তিভিঃ | 

যদি নোপুশমং গৃচ্ছেচ্ছেদক্তাতোভরো বিপিঃ ॥ 

কুশলম্তাপি বৈদাস্য ধতঃ সিদ্দিকিহাপ্রবা । 

উপর্রমে! জঘন্যোশয়মতঃ স পরিকীর্তিত্ত3. 1. 

অক্রিয়ায়াং বৈ! মুতাঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবে । 

তম্মাদাপুচ্ছা কর্তবামীশ্বরং সাধুকারিণ! ॥ 

অথ রোগান্বিতমুপ্সিগ্ধমপকুষ্টদৌষমীধতৎকর্শিতমভযক্তস্বি্ 
শরীরং ভূক্তবস্তূং কতবলিমঙ্গলন্বস্তিবাচনমগ্রোপহরণীয়োক্তেন 

বিধানেনোপকল্লিতসম্তারমাশ্বাসা. . ততো! বলবন্তমবিক্বমাঁজানুসমে 

ফলকে 'প্রাগুপবেশ্রু পুরুষ তস্যোত্সঙ্গে নিষপ্পূর্ববকা য়মুন্তান- 

মুন্নতকটাকং বস্বধারকোপবিষ্টং সঙ্কচিতঙ্জান্থকুর্পরমিতরেণ 
সহাববন্ধং হুত্রেণ শাটকৈর্ববা ততঃ ্বত্যক্তনাভি গ্রদেশস্যা বামপার্থ্ং 

বিমুদ্য ুষ্টিনাহবপীড়য়েদধোনাভের্ধাবদশর্ধ্যধঃ প্রপন্নেতি। . ততঃ 

স্নেহাভাক্তে কৃপ্তনখে বামহস্তপ্রদেশিনীমধ্যমে, পায় প্রণিধায়ানথ- 
লেবনীমাসাদ্য প্রযত্ববলাভ্যাং পারুমেট্রান্তরমানীয় নির্বযলীকমনায়ত- 

মবিষমঞ্চ বস্তিং সন্গিবেশ্ঠ ভূশমৃ্পীডয়েদন্কুলিভ্যাং যথা গ্রন্থিরিবো- 

ম্নতং শল্যং ভবতি। 

স চেদ্গৃহীতশলো তু বিবৃতাক্ষো বিচেতনঃ। 

হতবল্লন্বশীর্ষশ্চ নির্কিকারো মুভোপমঃ ॥ 

ন তস্য নির্হরেচ্ছল্যং নিহরেৎ তু মিয়েত সঃ। 

বিনা ত্বেতেষু বূপেষু নিহর্ভ,ং সমৃপাচরেৎ ॥ 

সব্যে পারে সেবনীং যবযাত্রেণ যুক্ত্যাবচারয়েৎ শঙ্ত্রমশ্বারী- 

গ্রামাণং দক্ষিণতে| বাঁ। ক্রিঘাঁসৌকর্যছেভোরিতোকে । যথা চ ন 
ভিদ্যাতে চুণ্যতে কা তথা গ্রযতেত চুর্ণমন্পমপ্যবস্থিতং হি পুনঃ পরি- 
বদ্ধিমেতি তন্মা সমস্তামগ্রবকজ্েণাদদীত। স্ত্রীণান্ত বস্তিপার্্ 

গতো গর্ভাশয়ঃ সঙ্গিকষ্টঃ তল্মাননাসামুত্সঙ্গ বচ্ছন্ত্২ পাতয়েদতো! 
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ইন্তগ| থন্বাসাং মূ্শ্রাবী ব্রণো ভবেৎ। পুরুবস্য বা মৃত্রগ্রসেক- 

ক্ষণনানৃব্রক্ষবণং | , অশ্বরী ব্রণাদৃতে ভিন্নো রস্তিরেকধা ন" ভবতি 

ৰ্ধা ভিন্নবস্তিরাশ্মতিকো' ন পিধ্তি। অশ্সপীব্রণনিমিত্তমেকধা- 

ভিন্নরস্তিজীবতি , . ক্রিয়াভ্যাসাৎ শান্্রবিহিতচ্ছেদ্রানিঃস্যনপরিবৃদ্ধ- 

স্বাচ্চ শল্যস্যেতি। উদ্ধতশলাং তুষ্টোদকদ্রোণ্যামবত্ার্ধয স্মেদয়ে- 

ত্থাহি বস্তিরস্থপলা ন পৃর্্যতে পৃর্ণে বা ক্ষীরবৃক্ষ কষায়ং পুপ্পনেত্রেণ 

বিদধ্যাৎ। 

ভবতি চাত্র। 

ক্ষীরবৃক্ষকধাঁয়ন্ত পুশানেত্রেণ যোজিতং । 
নিহরেদশ্মরীং তূর্ণং রক্তং বস্তিগতঞ্চ যৎ 

ৃত্রমার্গীবিশোধনার্ধং চাট্মৈ গুড়সৌহিত্যং বিতরেৎ। উদ্ধৃত্য 
চৈনাং মধুদ্বতাত্যক্তব্রণং মৃত্রবিশোধনদ্রব্যসিদ্ধামুষ্তাং . সম্বতাং যব্বাগুং 
পারয়নেছুভয়কালং ত্রিরাত্রং ব্রিরান্রাদূর্ধং গুড় প্রগাঢ়েন পয়সা মৃদ্বোদন- 
মল্পং তোজয়েদপরাত্রং মৃত্রাস্থপ্থিশুদ্ধার্থং ব্রণরেদনার্ধ্চ দশরাত্রাদূর্ধা 
ফলান্নৈর্জাঙ্গলরসৈরুপাচরেৎ। ততো! দশরাত্রং চৈনমপ্রমত্তঃ শ্েদয়েৎ 

সেহেন দবস্থেদেন বাঁ। ক্ষীরবৃক্ষকঘায়েণ বাপ্য ব্রণং প্রক্ষালয়েৎ। 

রোধমধুকমঞ্ডিষ্ঠাপ্রপৌগুরীককক্কব্রণং  প্প্রতিগ্রাহয়েখৎ।:  এতে- 
থেব হরিদাযুতেঘু তৈলং স্বৃতং বা বিপক্কং ব্রণাভ্যপ্রনমিতি | স্ত্যান- 
শোণিতং চোস্তরবস্তিভিরপাচরেৎ।  সপ্তরাত্রাচ্চ ন্বমার্গম প্রতি- 

পদ্যমানে মৃত্রে ব্রণং যথোক্তেন বিধিন1 দহেদগ্রিনা । স্মার্গপ্রতিপন্নে 

চোত্তরবস্ত্যাস্থাপনানুবাসনৈরুপাচরেন্মধুরকষায়ৈরিতি।* যদৃচ্ছয়া বা 
ুত্রমার্গপ্রতিপন্নামন্তরাসক্ঞাং শুক্রাশ্মরীং শর্করাং বা শ্রাতসাপ- 

হরেৎ। এবং চাশক্যে বিদার্ধ্য বা নাড়ীং শঙ্ট্েণ বড়িশেনোদ্ধরেৎ। 

রূঢ় বণশ্চাঙ্গ নাশ্বনগনাগুরথদ্রমান্ারোহেত : বর্ষং' নাগ্স, প্রবেত 

ভূত্রীত ব1 গুরু । 

মৃত্রবহ শুক্রবহমুগ্ধআোতো মূত্র প্রসেকসেবনীযোনিগুদবন্তীন পরি 
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হরেৎ। তত্র মৃত্রবহচ্ছেদান্নরণং মুত্রপূর্ণবন্তেঃ শুক্রেবহচ্ছেদাল্মরগ 

ক্লৈব্যং. বা। মুষ্বত্রোতউপঘাতাস্ধ্্র ভঙ্গ: । মৃত্রপ্রসেকক্ষণনা ুত্র- 
গ্রক্ষরণং | 'সেবনীযোনিচ্ছেদরাপ্রজঃ প্রাছুর্ভাবঃ বন্তিগুদবিদ্ধলক্ষণং 

প্রাগুক্মিতি। ্ 

ভবতশ্চান্র। 

র্্গাষ্টাবলদুধ্য ভ্রোতোজানি শরীরিণাং । 

র্যাপাদয়েদ্বহুন্র্ত্যান শস্তরকর্্ণাপটুর্ভিষৰ্ ॥ 

সেবনী শুক্রহরণী আ্লোতসী ফলয়োগুদং। 

সুত্রসেকং মৃত্রবহং মৃত্রবস্তিত্তথাষ্টমঠ ॥ 

অইমোহধ্যায়ঃ | 

'অথাতে। ভগদ্দরাণাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

পঞ্চ ভগন্দরাঃ খ্যাতান্তেত্বসাধ্যঃ শম্ৃকাবর্তঃ শল্যনিমিত্তস্টেতি 
শেষাঃ কৃচ্ছসাধ্যাঃ। 

তত্র ভগন্দরপিড়কোপদ্রতমাত্বরমপতর্পণাদিবিরেচনাস্তে নৈ- 

কাদশবিধেনোপক্রমেণোপক্রয়েতাপক্কপিড়কং ।  পন্রেযু চোপনিগ্ক 

মবগাহস্বিন্নং শয্যায়াং , সন্নিবেশ্ঠার্শসমিব ..বন্ত্রযিত্বা তগন্দরং সমীক্ষ্য 

পরাচীনমবাচীনং বা: বহির্থমন্তর্শাখং বা! ততঃ প্রণিধা়ৈযনীমুন্লময 

নাশয়মুদ্ধরেচ্ছস্ত্রেণ। অস্তম্খে চৈবং অম্যগ্যন্ত্রং প্রণিধায় প্রবাহ- 
মাণস্য ভগন্দরদুখমাসাট্যেয়ণীং দত্বট শন্ত্রং পাতয়েখ। আনাদা 

রাগ্রিক্ষারং চেত্যেতৎ্সামান্তং সর্বেযু। : 
বিশেষতস্ত । | 

নাড্যন্তরে ব্রণান্ কুধ্যাত্িষক্ তু শতপোনকে । 

তততস্তেবূপরূডেযু শেষা নাড়ীরুপাচরেৎ ॥ 
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গতয়োহন্টোন্তসন্বদ্ধ! বাহাশ্ছেদ্যান্বনে কধ1। 

মাড়ীরনভিসন্বদ্ধা যশ্ছিনন্তরত্যকধা ভিষক্॥ 

স কৃর্ধযাদ্বিবৃতং জন্তোব্রণং গুদবিদারণং | 

তশ্ত তদ্িবৃতং মার্গং বিণমূত্রমনুগঙ্ছর্তি ॥ 

আটোপগুদশূলঞ্চ করোতি পবনে। ভশং। 

তত্রাধিগততন্ত্রোইপি ভিষজ্মৃহোদংশয়ং ॥ 

তন্মান্ন বিবৃতঃ কার্য! ব্রণস্ত শতপোনকে । 

ব্যাধৌ তত্র বহুচ্ছিদ্রে ভিষজা বৈ বিজানতা ॥ 

অদ্ধলাঙ্গলকশ্ছেদঃ কাধ্যে। লান্নলকোহপি বা। 

সব্বতোভদ্রকো। বাপি কার্য্যো গোতীর্থকোহপি বা ॥ 

দ্বান্যাং সমাভ্যাং পাশ্বাভ্য/ং ছেদে। লাঙ্গলকে। মতহ। 

হুম্বমেকতরং যচ্চ সোহদ্ধলাঙ্গলকঃ স্মৃতঃ ॥ 

সেবনীং বর্জয়িত্বা.চ চতুদ্ধ। দ্রারিতে গুদে.। 
সব্বতোভদ্রকং চ্ছেদমাছুশ্ছেদবিদে। জনাঃ ॥ 

পাশ্বণগতেন শস্ত্রেণ ছেদো গোতীর্থকে। ভবেৎ। 

'সব্বতঃ স্্রাবমার্ধাংস্ত দহেৈদ্যন্তথাগ্রিন। ॥ 

সৃকুমারম্ত ভীরোহি ছুষ্করঃ শতপোনক?। 

রুলাআবাপহং তত্র ম্বেদমাণ্ড প্রযোজয়েৎ ॥ 

স্বেদদ্রব্যৈথোদিষ্টেঃ কশরাপায়সাদিভিঃ। 
গ্রাম্যানৃপৌদকৈল্াংসৈর্লারা দ্যৈব্বাপি বিফিবৈঃ ॥ 

বৃক্ষাদনীমঘৈরওং বিন্বাদিঞ্চ গণং তথা। 
. কষায়ং সুকৃতং 'কৃত্ব। সহকুস্তে নিষেচয়েৎ 

নাড়ীস্বেদেন তেনান্ত তং ব্রণং শ্বেদরয়েতিষক্ । 

তিলৈরণ্ডাতসীমায়যবগোধূমসর্ষপান্ ॥ 
ললবণান্তপ্বর্গঞচ স্থাল্যামেবোপলাধয়ে। 

আতুরং শ্বেদয়েত্েন তথা মিধ্যতি কুর্বতঃ | 
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স্বিনঞ্চ পায়েদেনং কুষ্ঠঞচ লবণানি চ॥ 
বচাহিড্থউমোদৎচ সমভাগানি সপ্পিষ1 | 

মান্ীকেনাথ বাস্ত্রেন গ্ররাসৌন্দীরকেণ ব1॥ 
ততে। মধুকতৈলেন তস্য সিঞ্চেত্িরগ্ত্রণং 

পরিধিঞ্চেদগুদং চাস্য তৈলৈর্বাতরুজাপহৈঃ ॥ 

, বিধিনানেন বিণ্মূত্রং শ্বমার্গমধিগচ্ছতি | 
অন্তে চোপদ্রবাস্তীব্রাঃ সিধ্যন্তাত্র ন সংশয়ঃ ॥ 

শতপোনক আখ্যাত উ্টত্রীবে ক্রিয়াং শৃণু। " 
অথোষ্ট্রগ্রীবমেষিত্ব। ছিত্ব। ক্ষারং নিপাতয়েৎ ॥ 

পুতিমাংসব্যপোহার্থমগ্রিরত্র ন পুজিতঃ। 

অখৈনং ঘ্ৃতসংস্যষ্টেম্তিলেঃ পিট ঃ প্রলেপয়েৎ ॥ 

বন্ধং ততোহগ্কুব্বীত পরিষেকন্ত সর্পিষণ । 

তৃতীয়ে দিবসে মুক্ত। যথাস্বং শোধয়েডিষক্ ॥ 

ততঃ শুদ্ধং বিদিত্বা চ রোপস়েত্র, যথাক্রমং | 

গার পরিআ্রাবিণি ঝুঁদ্ধমান্। 

ক্ষারেণ বা শ্রাবগতিং দহেদ্ধতবহেন বা ॥ 

হুখোষ্জেনাণুতৈলেন সেচয়েদ্গুদমণ্ডলং। 

উপনাহাঃ প্রদেহাশ্চ মুত্রক্ষারসমন্থিতাঃ। 

'ববামনীয়ৌষধৈ কাধ্যাঃ পরিষেকাশ্চ মাত্রয়। ॥ 

মডভূতং বিদিত্বৈনমন্নআাবরুগন্বিতং | | 

রর শস্ত্রেণ ছিন্দ্যাৎ খর্জরপত্রকং ॥ 

চন্ত্রান্ধং চন্ত্রচক্রঞ্চ সুচামুখমবাজ্ুখং | 

ছিত্বাগ্রিন। দহেৎ সম্যগেবং ক্ষারেণ ব1 পুনঃ ॥ 

ততঃ সংশোধনৈরেবং মুছপূব্বৈব্বিশোধয়েৎ । 

বহিরম্তন্মখশ্চাপি শিশোধস্য ভগন্দরঃ ॥ 

তদ্যাহিতং বিরেকাগ্রিশস্ক্ষারাবঢারণং । 
৩৯ 
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সুদান্মৃছ চ তীক্কঞ্চ তত্তত্তস্যাবচারয়েৎ॥ 
আরগ্বধনিশাকালাচুর্ণং মধুস্বতাপ্ল,তধ । 

 অগ্রব্তি প্রণিহিতঃ ব্রণান[ং শোধনং হিতং ॥ 
যোগোহয়ং নাশয়ত্যান্ড গতিং মেঘমিবানিলঃ। 

আগন্তজে ভিষড্নাড়ীং শস্ত্রেণোৎ্রুত্য যত্বতঃ ॥ 
জাস্বোষ্েনাগ্রিবণেন তণ্তয়া বা শলাকয়া। 
দহেদ;থোক্তং মতিমাংস্তং ব্রণং স্থসমাহিতঃ ॥ 

কমিন্ব্ বিধিং কুর্যযাচ্ছল্যানয়নমেব চ। 

প্রত্যাখায়ৈষ চারেভ্যে। বর্জ্যশ্চাপি ত্রিদোষজঃ ॥ 

এতত কন্ম সমাথ্যাতং সব্ব্ষামন্ুপুব্বশঃ । 

এবান্ত শন্ত্রপতনাদ্ধেদন। যত্র জায়তে ॥ 

তত্রাণুতৈলেক্রৌফেন পরিষেকঃ প্রশস্যতে । 
বাতক্বৌষধসংপুণাং স্থালীং ছিদ্রশরাবিকাং ॥ 

স্নেহাভাক্ত গুদস্তপ্তামধ্যাসীত সবাস্পকাং। 

নাড্যা। বাপসুশহরে শ্বেত শয়ানপ্য কজাপহং ॥ 

উ্চোদকেহবগাহো! বা তথা। শাম্যতি বেদনা । 
ক্দলীমৃগলোপাকপ্রিয়কাজিনসংভূতান্ ॥ 

কারয়েছুপনাহাংশ্চ শান্বণাদ্দীন বিচক্ষণঃ। 
কটুত্রিকং বচাহিঙ্থুলবণান্তথ দীপ্যকং ॥. 
পায়য়েচ্চাম্নকৌলখন্রাসৌবীরকাদিভিঃ | 

জ্যোতিগ্নতীলাঙ্গলকীগ্তামাদ শীত্রিবুক্তিলাঃ ॥ 

কুষ্ঠং শতাহ্বা গোলোমী তিন্বকে। গিরিকণিক1। 

কানীসকাঞ্চনক্ষার্য্যো বর্গঃ শোধন ইয্যতে ॥ 

িবুর্তিলানাগদ গুমপ্রিষ্ঠাঃ পয়স। সহ । 

উৎ্সাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধবক্ষোদূসংনুতং ॥ 
রসাঙ্নং হরিতে দ্বে মণরিষ্টানিম্বপন্ন বাঃ । 
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ত্রিরূস্তেজোবতীদন্তীকস্কো নাড়ীব্রণাপহঃ ॥ 

কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্তিল। দত্তীমাগধ্যঃ সৈম্ধবং মধু। 

রনী ত্রিফলা ডূ্খং হিতং স্যাদ্ব্রণশোধনং ॥ 

মাগধো! মধুকং রোখং কুষ্ঠমেলাহরেণবঃ ॥ 

সমঙ্গা ধাতকী চৈব সারিখা রঞ্জনীদ্য়ং। 

প্রিয়গ্গবঃ সর্জরসঃ পদ্মকং পদ্মকেসরং। 

গুধাং বচাং লাঙ্গলকীং মধুচ্ছিষ্টং সটসম্ধবং ॥ 
এতত সংভূত্য সংভারাঁন্ তৈলং ধীরে! বিপাচয়েৎ। 
এতদ্বৈ গণ্ডমালান্থ মগ্ডলেঘখ মেহিযু ॥ 

রোপণার্থং হিতং তৈলং ভগন্দরবিনাশনং। 

যগ্রোধাদিগণশ্চৈব হিতঃ শোধনরোপণে ॥ 

তৈলং ঘ্বৃতং বা ততৎপকৃং তগন্দরবিনাশনঃ | 

তিবৃদ্দস্তীহরিদার্কমূলং লোহাশ্বমারকৌ ॥ 
বিড়ঙ্গসাঁরং ত্রিফলা ন্হ্র্কপয়সী মধু । 
মধুচ্ছি সমাযুক্তিক্তিলমেতৈ্বিপাঁচয়েছ ॥ 
ভগন্দরবিনাশার্থমেতদ্যোজাং বিশেষতঃ । 

চিত্রকার্কে। ত্রিবুংৎপাঠে মলপুং হয়মারকং। 

হুধাং বচাং লাঙ্গলকীং সপ্তপর্ণং শুবর্চিকাং ॥ 

জ্যোতিশ্মতীঞ্চ সংভত্য তৈলং ধীবো! বিপাচয়েখ। 
এতদ্দি সান্দনং তৈলং ভশং দদ্যান্তগন্মরে ॥ 

শোধনং রোপণং টৈব সবর্ণকরণং তথ|। 

দ্বিত্রণীয়মবেক্ষেত ব্রণাবস্থাস্থ বুদ্ধিমান ॥ 

ছিদাদৃদ্ধং হরেদোষ্ঠমর্শোন্ত্রস্য যন্ত্রবিৎ | 
'তাতো। ভগন্দরে দদ্যাদেতদদ্ধেন্দুসন্নিভং ॥ 

ব্যায়ামং মৈথুনং কোপ পৃষ্ঠযানং গুরূণি, চ। 
সংবংসরং পরিহরেছুপরূচ ব্রণো নরঃ ॥ 
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'নবমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতিঃ কুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

বিরুদ্ধাধাশনাসাত্মাবেগবিধাতৈঃ  ক্সেহাদীনাং. চাঁষথারট্তঃ 
পাপক্রিয়য়! পুরাকতকন্ম-যোগাচ্চ ত্বগদোষে। ভবতি ।* , 

তত্র ত্বগৃ্দোষী  মাংসবপাহুদ্ধদীধিতৈলকুলথমাধনিষ্পাবেক্ষু- 

বিকারাম্রবিরুদ্ধাধাশনালীর্ণবিদাহাভিষ্যন্দীনি দিবান্বপ্রং ব্যবায়ঞ্চ 
পরিহরেৎ। . 

ততঃ ' শালিষষ্টিকযবগোধূমকোরদূষস্ঠা মাকোদ্দালকা দীননবান্ 
ভূগ্ধীত- যুদগাঁঢ়ক্যোরন্ততরস্য যুষেণ স্থপেন ব! নিম্বপত্রারুক্রর- 
ব্যামিশ্রেণ মণ্ডকপর্ণাবন্কজাটরূষকরূপিকাপুট্পৈঃ সর্পিঃসিদ্ধৈঃ 

সর্ষপতৈলসিদ্ধর্বা্ তিক্তবর্গেণ বাভিহিতেন। মাংসসাস্ম্ায় বা 
জাঙগলমাংসমমেদস্কং বিতরেৎ। টতৈলং বজ্রকমভ্যঙ্গার্থে। আর- 

গ্রধাদিকষায়মুৎসাদনার্থে। পানপরিষেকাবগাহাদিযু চ খদ্দির- 

কষায়মিত্যেষ আহারাঁচারবি'ভাগঃ । | ৰ 

তত্র পুর্বরূপেষৃভয়তঃ সংশোধনমাসেবেত। তত্র ত্বক্সংপ্রাপ্ডে 

শোধনালেপনানি । শোণিত প্রান্তে সংশোধনালেপনকষায়পান্- 

শোণিতাবসেচনানি। 'মাংসপ্রাপ্তে শোধনালেপন কষায়পানশোণিত1-. 

বসেচনারিষ্টমন্থপ্রাশাঃ | চতুর্থ কর্মগুপপ্রাপ্তং যাপ্যমাত্মকতঃ 
সংবিধানবতশ্চ । তত্র সংশোধনাচ্ছোখিতাবসেটনাষ্ঠোষ্ধীং তল্লাত- 

শিলাঁজতুগ্গুনবগুরুতুবর কখদিরাসনায়স্কৃতিবিধানমাসেৰেত পঞ্চমং 

নৈব' চোপক্রমেৎ । 

তত্র প্রথমমেব কুষ্ঠিনং ক্নেহপানবিধানেনোপপাদয়েৎ | মেষ- 
ৃঙ্গশ্বদ-স্রাসাঙগ ষটাগুড়,চীদ্বিপঞ্চমূলী সিদ্ধং তৈলং স্বতং বা বাতকুষ্টিনাং 

পানাভ্যঙ্গযোর্বিদধ্যাৎ। 
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ধবাশ্বকর্ণককুতপলাশপিচুমর্দপর্পটকমধুকরোধসমঙ্গাসিদ্ধং সর্পিঃ 
পিত্তকুষ্টিনাং । 

িনিগাগনিজনিরটিরানাযানা পিছ | শ্লেশ্- 
কুঠিনাং। 

ভল্লাতকাভয়াবিড়গ্গসিদ্ধং বা সর্বেষাং। তুবরকতৈলং ভল্লা- 
তকট্তঙ্গং বেতি। সপ্তপ্ণারগ্বধাতিবিষাপাঠা কটুরো হিণ্যমৃতাত্রি- 

কলাপটোলপিচম্পর্পটকছুরালভুবায়মাণামুস্তাচনীনপদ্ম কহরিদ্রোপকুলযা- 

বিশালামূর্ধাশতাবরীসারিবেন্্রধবাট রূষ কধড়গ্রস্থামধুকভূনিস্বগৃষ্টিক' ইতি 

সমভাগাঃ : কন্ধঃ 'ন্তাৎ কক্কাচ্চতুণ্ডণং সর্পি: প্রক্ষিপ্য তদ্দি গুণে। 

ধাত্রীফলরসম্তচ্চতুগুণা আপন্তদৈকধাং সমালোড্য বিপচেদেতন্মহা- 
তিক্তকং নাম সর্পিঃ কুষ্ঠবিষম জররক্রপিত্হৃদ্রোগোন্মাদাপন্মধিগুল- 

পিড়কাস্থগ্দরগ্ুলগণ্ডগণ্ডযালাক্্রীপদপা ও,রোগবিমর্পবাণ্্যকও,পামাদীংস্চ 
শময়েদিতি। 

ভ্রিফলাপটোলপিচুমর্নাট রষককটুরোহিগীহ্রালভাতরামাপাট ট- 

কাশ্চৈতেষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে প্রক্ষিপ্য পাদা- 

বশেষং কবায়মাদায়ূ কন্ধপেষ্যাপীমানি ভেষলান্তপ্ধপলিকানি ত্রায়- 
মাণামুস্তেন্্রববচন্দনকিরাততিক্তানি পিপ্নল্যশ্চৈতানি স্বৃতপ্রস্থে 

সমাবাপ্য বিপচেদেতত্তিস্তকং নাম সর্পিঃ কুষ্টবিবমজ্বরগুলার্শে- 

গ্রহণীদোষশোফপাও্,রোগবির্পযান্ট্যশমনং চেতি। অতোহন্ত- 

তমেন ঘ্বতেন দ্গিগ্ধশ্বিন্ন্যৈকাং দ্বে তিশ্রশ্চতশ্রঃ পঞ্চ ব। সিরা বিধ্যেন্সও- 

লানি চোত্মন্নান্যবলিখেদভীক্ষং  প্রচ্ছয়েদ্বা। সমুদ্রফেণশাকগো- 
জীকাকোডুম্বরি কাপ ্বাবন্ধষযালেপয়েস্াক্ষাসর্জরসরসাঞ্ন প্রপুন্ন ডর্বত্ 
জঅতেজোবত্যশ্বমারকার্ককুটজারেবতমুলক কসম, ব্রপি্ঃ পিশ্ুপিষ্টৈর্ব। 

গ্বজ্জি কাতুথকাসীসবিডঙ্গাগারধূমচিত্রককটুকম্ধাহরিদ্রাসৈন্ধবকন্ৈব্র্বা | 

এতান্তেবাবাপ্য ক্ষারকল্পেন নিক্রতে পালাশে কক্ষারে ততো বিপাচ্য 
ফাণিতমিব সঞ্তাতমবতাধ্য লেপয়েৎ। জ্যোতিষফফললাক্ষামরিচপিপ্ললী- 
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দুমনঃপত্রৈর্ব" হরিতালমনঃশিলার্কক্ষীরতিলশিগুমরিচকন্ছেবা ন্বর্জিরকা- 
কুষ্ঠতুখকুটজচিত্র কবিড়ঙ্গমরিচমনঃশিলাকক্কৈর্বা ৭ হ্রীতকীকরপ্থিকা- 
বিড়ঙ্গ সিদ্ধার্থকলবণরোচনাবন্তজহরিদ্রাক কৈর্ব! | 

সর্বে কুষ্ঠাপহাঃ সিদ্ধ লেপাঃ সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ । 

বৈশেষিকানতস্তদ্ধং দত্র্িত্রেযুৎমে শৃশু 

লক্ষ! কুষ্ঠং সর্ধপাঃ ট্রনিকেতং রাতরির্ক্যোষং চক্রমর্দস্য বীজং। 
ক্বত্বৈকস্থং তক্রপিষ্টঃ প্রলেপে! দদ্দুযুক্কো ঁমূবকাহীলযুক্তঃ ॥ 

'সিশ্ধুস্ভতং চক্রমর্দস্য বীজমিক্ষুভূতং কেশরং তাক্ষ [শৈলং.। 
পিষ্ট! লেপোহয়ঙ্কপিখাদুসেন দত্রস্ত৭ং নাশয়ত্যেষ যোগঃ ॥ 

হেমক্ষীরী ব্যাধিধাতঃ শরিরীষে নিম্বঃ সর্জো৷ বসকঃ সাজ কর্ণ; 
শীঘ্রং তীব্র নাশয়ন্তীহ দ্র ্নানালেপোদবর্ষণেষু প্রযুক্তাঃ ॥ 
ভদ্দাসংজ্ঞোডুম্বরীমূলতুল্যং দত্বা' মূলং ক্ষোদয়িত্ব। মলপাঃ। 

সিদ্বস্তোয়ম্পীতমুে স্থখোষ্ঞং স্ফোটান্ স্বিত্রে পুশুরীকে চ কুধযাৎ ॥ 

ত্বপং দগ্ধং চম্ম্ মাতঙ্গজং বা ভিন্নে স্ফোটে তৈলযুক্তং প্রলেপঃ । 
পৃতিঃ কীটে। রাঙ্গবৃক্ষোদ্তবেন ক্ষারেণাক্তঃ শ্বিত্রমেকো। নিহস্তি ৪ 
কৃষ্ণস্য সর্পন্য-মসী স্ুদগ্ধা বৈভীতকং তৈলমথ দ্বিতীয়ং 

এততৎ সমস্তং মৃদ্দিতং প্রলেপাত শ্রিত্রাণি সব্ধাণাপহস্তি শীঘ্বং ॥ 

অধ্যদ্ধতোয়ে স্থমতিক্রতস্য ক্ষারস্ত কলেন তু সপ্তকৃত্বঃ। 

তৈলং শৃধং তেন চতুগুণেন শ্বিত্রাপহং অক্ষণমেতদগ্র্যং ॥ 
ঘ্বতেন মুক্তং প্রপুনাডবাজং কুষ্ঠ ব্টামধুকঞ্চ পি 1 । 

শেতায় দদযাদ্গৃহকুকুটায় ততুর্থভক্তায় বুভৃক্ষিতায় ॥ 

'তস্তোপসংগৃহ্য চ তৎপুরীষমূৎপাচিতং সর্বত এব লিম্পেং। 

অভ্যন্তরং মাসমিমং প্রপ্নোথং প্রযো্য়েচ্ছিত্রমথো। নিহন্তি ॥ 

ক্ষারে সুদদ্ধে গজলেগুজে তু গজস্য মৃত্রেণ বহুস্রতে চ। 
দ্রোণপ্রমাণে দশত্তাগঘুক্তং.দতবা। পচেষ্বীন্বমবন্তজন্ত ॥ 
এতদ্যদা চিক্ধণতামুপৈতি তদা সমস্তা! গুটিক। বিদধ্যাৎ। 
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শ্রিত্রং প্রলিম্পেদথ সম্প্রত্বষা তয়। ত্রজেদাশু সবর্ভাবং ॥ 

কষায়কল্লেন স্তার্দবতাত্ত্ দলত্বচং চুতহরীতকীনাং। 

তাস্তাত্্রদীপে প্রণিধায় ধীমান্বত্থিং বটক্ষীরম'ভাবিতান্ত'॥ 

আদীপ্য তজ্জাতমদীং গৃহীত্বা তাং চাপি প্রথ্যাস্তপি ভাবয়িত্বা । 

সং্রক্ষিতং তদ্বহুশঃ কিলাশং তৈলেন সিক্তং কটুনা প্রযাতি ॥ 

আবন্তৃজবীঞ্জমগ্রাননদীজং কাকাহ্বানোভুন্বরী ষ] চ লাক্ষ)। 
লোৌহং চুবং মাগবীতার্খ্ীণৈলং তুল্যাঃ কাধ্যাঃ কৃষ্ণবর্ণান্তিলাশ্চ ॥ 

বর্তিং কৃত্বা! তাং গবাং পিন্তপিষ্টাং লেপঃ কার্ধাঃ শ্রিত্রিণাং শ্বিত্রহারী ॥ 
লেপাৎ পিন্তং শ্রৈখিনং খিিত্রহারি হ্রীবেরং বা দদ্ধমেতেন যুক্তং ॥ 

তৃখালকটুকাবেচাষসিংহার্কইক্মার কাঃ | 

কুষ্টাবন্তজভল্লাতক্মীরিলীসর্ষপাঃ সতী ॥ 

তিন্ব কারিষ্টপীলুনাং পৃহাণ্যারগ্বধস্য বা। : 

বীজং- বিউক্গাঙতন্ত্োহরিদে বৃহতীদ্বয়ং ॥ 

আভ্যাং শ্বির্রাণি যোগাভ্যাং লেপান্নশাস্তাশেষতঃ | 
বায়লীফন্ততিক্তানাং শতং দত্বা! পৃথক্ পৃথক্ ॥ 

_দ্বেলোহরজসঃ প্রস্থে ব্রিফলা ভ্রযাঢকং তথা । 

ত্রিদোণেহপাং পচেদ্যাবদ্ভাগো দ্বাবসনাদপি ॥ 
শিষ্টঞ্চ বিপচেদ্ভূয় এতৈঃ শ্লক্ষপ্রপেষিতৈঃ ॥ 

ককরিক্দ্রযবব্যোষত্বগ্দারুচতুরঙ্থুলৈঃ ॥ 

পারাবতপদীদস্তীবাকুচীকেশরাহ্বয়ৈঃ 
কণ্টকার্যা! চ তৎ পন্কং স্বৃতং কুটিফু যোয়েৎ ॥ 
দোষধাত্বাশ্রিতং পানাদভাযঙ্গাত্বগ্গতং তথ] । 

অপ্যসাধ্যং নৃণাং কুষ্ঠং নায়! নীলং নিষচ্ছতি ॥ 

ব্রিফপাত্বক্ ত্রিকটুকা স্থুরস। মদয়স্তিক1। 

বায়ন্যারগ্বধানাঞচ তুলাং কৃুর্ধ্যাৎ পৃথক পৃথক ॥ 

কাকমাচ্যর্কবরুণদস্ভীকুটঅচিত্রকান্। 
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দাবর্বাং নিদিপ্ধকাত্যান্ত পৃথগ্দশপলং তথা ॥ 

'ত্রিঘ্টোণেইপাং পচেন্্যাবৎ ফট প্রস্থং পরিশেষিতং । 

শরুদ্সদধিক্ষীরং মৃত্রাণাং পৃথগ্রাঁ়কং ॥. 
তদ্দদ্ঘৃতস্ত তত সাধ্যং ভূনিম্ববেষচিত্রটকঃ । 

্ করঞ্শফলনীলিকা শ্যামাবস্তু প্রপীলুভিঃ ॥ 

নীলিনীনিম্বকুস্থমৈহ সিদ্ধং কুষ্ঠাপ5ং গ্বতং 

অ্রক্ষণাদগগপাবর্ণাং শ্বিত্রণাং জনয়েন্নৃণাং | 

তগন্দরং কৃষীনর্শো মগানীলং নিষচ্ছতি ॥ 

মৃত্রং গবাং চিত্র কব্যোবুক্তং সপিঃকুস্তে ক্ষৌত্রযুক্তং স্থিতং ঠি। 
পক্ষাদুর্ধং শ্বিত্রিিঃ পেয়মে হত কুর্বাচ্যাম্মন্ কু্টদিষ্টং বিধানং ॥ 

পৃতিকাকনন গ্রবরন্ ্রমাণাৎ মুত্রেঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ এ 

লেপ: শ্বিত্রং হস্তি দদ্রব্রণাংশ্চ ছুষ্টান্যর্শাংস্ষ মাড়ী ব্রণাংশ্চ ॥ 

অশ্মাদূর্ধে নিঃক্রুতে ছষ্টরক্তে জাত প্রাণ সপ্পিষা শেহয়িত্ব। । 

ত্ীক্ষৈরধোগৈশ্ছন্দরিত্ব। গ্রগাঢ়ং পশ্চাদ্দোষং নিহরেচ্চাপ্রম ভু 0. 

দুর্বান্তে। বা ছুব্বিরিক্তোহথ ব1 স্যাৎ কু্ঠী দোধৈরুন্রট তবব্যা প্াদেহঃ 

নিঃসন্দিপ্ধং ষাতাসাধ্যত্বমাশ্ তম্মাৎকুতল্সানিহরেন্তসা দোষান্ ॥ 

পক্ষ[ৎ পক্ষ চ্ছ দনান্তভ্যুপেয়ান্মাসান্মানাৎ অ্রংদনং চাপি দেয়ং। 
আাব্য রক্তং বৎসরে হি দ্বিনল্লং নসাং দদ্যাচ্চ ত্রিশাত্রাভরিরাত্রাৎ ॥ 

পথ্যাব্যোষং সেক্ষুজাতং সটতলং লীঢু। শীপ্ং মুত্যতে কুষ্ঠরোগাৎ। 
ধাত্রীপথ্যাক্ষো পকুল্যাবিডঙ্কান্ ক্ষোত্রাঞ্যাভ্যামে কতা বাবলিহাৎ 

পীত্ব। মাংসং বা পলাংশাং হরিদাং মৃত্রেণাস্তং পাপরোগন্ত গচ্ছেৎ 
এবং পেয়শ্চিত্রকঃ শ্রক্ষপিষ্ট: পিপ্পল্যে। বা পর্বববনুত্রযুক্তাঃ ॥ 

তদবত্তাক্ষ্যং মাঁনমাত্রঞ্চ পেয়ং তেনালভ্রং দেহমালেপয়েচ্চ । 

* আকিষ্টত্বক্ সাপ্তপর্নী চ তুল্য। লাক্ষ। ুস্তং পর্চমূলেটী হরিদে ॥ 
মঞ্রিষ্ঠাক্ষৌ বাসকে1.দেবদারু পথ্যাবহী ব্যোষধাত্রী বিড়ঙ্গং। 

সামান্তাংশং যোলািত্বা বিড়গৈ্চঁ কৃত ততপলোম্মানমন্্ন্॥ 
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কুষঠাক্জস্তপ্্ চ্তে ত্রৈফলং বা সর্পির্্োণং ব্যোষখুক্তঞণ যুঞ্জন্। 
গোমৃত্রান্ষুদ্রোণসিদ্রেৎক্ষপীড়ে দিদ্ধং সপ্পির্নাশয়েচ্চাপি কুষ্টং ॥ 
আরপ্বধে সপ্তপর্ণে পটোলে সবৃক্ষকে নক্তমালে সনিগ্বে । 

জীর্ণ পক্কং তদ্ধরিদ্রাদ্বয়েন ভন্যাৎ কুষ্ং মু্ধকে চাপি দর্পিঃ ॥ 
রোধারিষ্টং পদ্মকং রক্তপারঃ ষ্তাহ্বাক্ষো বৃক্ষকো বীন্রকম্চ। 

যোজ্যাঃ মানে দহ্যমানন্য জন্তোঃ পেয়া বা লাৎ ক্ষৌদযুক্ত ত্রিভত্তী। 
খাদে কু্টী মাংসপাতে গুলাণাপ্ন,দগান্ দিদ্ধান্িঙ্তোয়ে সটতলান,। 

নিষ্বকাথং জাতসত্বঃ পিবেছা কাথং বার্কালর্কসপুচ্ছদানাং ॥ 

জদ্ধেঘলেঘশ্বমারস্য মূলং লেপো বুক্তঃ স্যাছিড়ঈৈঃ সমৃত্রৈঃ | 

মু্রশ্ৈনং সেচয়েস্তোজয়েচ্চ সর্বাহারান, সংপ্রযুক্তান্বিড গৈ: ॥ 
কারপ্রং ব1 সার্ধপং বা ক্ষতেষু ক্ষেপ্যং তৈলং শিগুকোশাত্রয়োর্বব। 

প্কং সব্বর্বা কটুটৈঃ সতিটক্তঃ শেষং চ.স্যাদ্হষ্টবও সুংবিধানং ॥ 

সপ্তপর্ণকরপ্তার্কমালতীক রবীরজং। 

ন্নভীশিরীষয়োমুলং চিত্রকান্ফোতয়োরপি ॥ 

'বিষলাঙ্গ লবজ্বাখা কণ্রপীসালমনঃশিলাঃ । 

করপ্তবীপ্তং ত্রিকটু ত্রিফলাঁং রজনীদ্বয়ং ॥ 

নিদ্ধার্থকান্বিড়ঙ্গানি প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ। 

মুত্রপিষ্টৈঃ পচেদেতৈস্তৈলং কুষ্ঠবিনাশনং 1. 

এতত্বস্ব কমভাঙ্গাল্নাড়ীছুষ্টব্রণাপ হং। 

সিদ্বদর্থককরপ্রৌ দো দ্বে হরিদে রসাঞ্জনং ॥ 
কুটজশ্চ প্রপুন্নাডসপ্তপণৌ” মুগাদনী । 
লাক্ষানর্জরসোহকশ্চ সাক্ফো তারগৃধৌ আবী ॥ 
শিরীষস্তবরাথ্যস্ত কুটউরঞ্জারফধরৌ বচা। 

কুষ্ঠং কুমিপ্নং মন্রিষ্ট। লাঙ্গলী চিত্রকং তখ|। 

মালতী 'কটুতুষ্বী চ গদ্ধাহবা মূলকং তথ! ॥ 
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সৈর্ধবং করবীরঞ্চ গৃহধূমং বিষং তথ! । 
কম্পিল্লকং সসিন্নূরং তেজ্োহ্বাতু্থক্ষাহবয়ে | 

সমভাগানি সর্বাণি কন্ধপেষ্যাণি কারয়েৎ। 

গোমূত্রং দ্বিগুণং দদ্যান্ভিলটৈলাচ্চতু গু ণং ॥ 
কারঞ্জং বা মহাবীর্ধাং সার্ধপং বা মহাগুণং। 

অভ্যঙ্গাৎ সর্ধকুষ্টানি গণডমালাভগন্দরাম্ ॥ 

নাড়ীহুষ্টত্রণান্ ঘোরান্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। 
মহাবজ্কমিতোতন্নায়া তৈলং মহাগুণং ॥ 

পিত্বাবাপৈমূ্রিপিষ্টন্তৈলং লাক্ষাদিটকঃ কৃতং। 
সপ্তাহং কটুকালাববাং নিদধীত চিকিৎসকঃ ॥ 
পীতবস্তং ততো মাত্রাং তেনাত্যক্তঞ্চ মানবং। 

পোষয়েদাতপে তন্ত দোষা গচ্ছন্তি সর্বশঃ ॥ 
শ্রুতদদোষং সমুখাপ্য স্নাতং খদ্দিরবারিণা । ' 
যবাগৃং পায়য়েদেনং সাধিতাং থদিরাদুন] ॥ 

এবং সংশোধনে বর্গে কুষ্ঠন্েঘৌষধেষু চ। 

কুর্ধান্তৈলানি সপাঁংষি প্রদেহোদবর্ষণানি চ ॥ 

প্রাতঃ প্রাতশ্ঠ সেবেত যোগান্ বৈরেচনান শুভান। 

পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টো বা যৈরুখানং ন গচ্ছতি | 
কারভং ব। পিবেন্মত্রং জীণং ততক্ষীরতোজনং | 

জাতসত্বানি কুষ্ঠানি মাসৈঃ ষড় ভিরপোহতি ॥ 

দিদৃক্ষুরস্তং কৃষ্ঠ্য থদিরং কুষ্ঠপীড়িতঃ-। 
সব্বখৈব প্রযুঞ্তীত ন্নানপানাশনাদিযু ॥ 

যথ। হস্তি প্রবৃদ্ত্বাৎ কুষ্ঠমাতুরমোজস| | 
তথা তম্থ্যপবুক্রস্ত খদিরঃ কুষ্ঠমোজসা ॥ 

নীচরোমনখোহশ্রান্তে হিতান্তোৌষধততপ'রঃ | 

যোষিম্মাংস সুরাবঞ্জী কুষ্ঠী কুষ্ঠমপোহতি ॥ 
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দশমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতে। মহীকুষ্ঠচিকিৎুসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

কুষ্ঠেষু মেহেষু রুফাময়েষু সর্বাঙ্গপোফেষু চ দারুণেষু। 

কশত্বমিচ্ছৎসু চ মেছুরেষু যোগানিমানগ্র্যমতিব্বিদধ্যাৎ, ॥ 
ক্ুপরান্যবান্লিঃপৃতান রাত্রৌ গোমৃত্রপযুঠধিতান্বহতি কিলিগ্রে 

পোষয়েদেবং সপ্তরাত্রং ভাবয়েৎ শোষয়েচ্চ ততন্তান্ কপালভৃষ্টান 
লক্তুন্ কারয়িতব প্রাতঃ প্রাতরেব কুষ্ঠিনং প্রমেহিণং বা সালসারাদি- 
রুষায়েশ কণ্টকিবুক্ষকষাক্টেণ- বা পায়য়েত - ভল্লাতক প্রপুর্লাডাবন্ত- 

জার্কচিত্রকবিডঙ্গমুস্তচুণচতুর্ভাগযুক্তান্।  এবমেব সালসারাদি- 
কষায়পারপীতানামারগ্রধাদকষায়পরিপীতানাং বা, গোশকস্ুতানাং 

রা' যবানাং শক্রুংন্ কারয়িত্বা ভল্লাতকাদীনাং চুণান্তাবাপ্য থদ্দির। 

শননিশ্বরাজবুক্ষরো[ইতকগুড়,চীনামন্ততমস্ত কষায়েশ শর্করামধুম্ধুরেণ 

্রাক্ষাযুক্তেন দ্রাড়িমবেতনাম়েন সৈন্ধবলবণান্ধিতেন পায়য়েদেষ 
সব্বমন্থকলত। 

যাবৰকাংস্চ ভক্ষযান্ধানালুঞ্চক কুল্মাষাপৃপসণকোশোখ্কারি- 

কাশফুলিকাকুণুবীকোনালিপ্রভৃতীন সেবেত। যববিধানেন গোধুম*' 

বেণুযবানুপযুজীত ॥ 

, অরিষ্টানতো. কক্ষ্যামঃ।  পুতীকচব/চিতরকন্থরদারুসারিবাদদ্তী- 

ত্রিকটুকানাং প্রত্যেকং ষট্পলিক। ভাগ বদরকুড়বস্ত্রিফলাকুড়ব- 

ইত্যেতেষাং চুঝানি 'ততঃ পিপ্ললীমধুদ্বতৈরন্ক: প্রলিপ্ডে ত্বতভাজনে 

প্রাকৃকৃতসংস্কারে সঞ্যোদ ককুড়বানয়োরজোহর্ধকুড়বমর্ধীতুলাঞচ 
গুড়স্তাভাহতানি চুর্নান্গাবাগ্য স্বনুগুপ্তং কৃত্বা যবপন্ে সপ্তরাত্রং 

বাসয়েতো!.. যথাবলমুপধুঞ্জীত তযোহরিষ্টঃ কুষ্ঠমেহমেদঃপা ওু- 

রোগশ্বয়ুনপহস্তি। এবং শালসারাদৌ ্তঞ্সোধাদাবারথধাদা- 
ররিষ্টান্ কুব্বাত। ্ 
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আ[সবানতো বক্ষ্যামঃ । পলাশভন্মপরিস্রতন্তোফে্োদকম্ত 

গীতীভৃতন্য ত্রয়ো ভাগা দ্বৌ ফাণিতনৈক্ষিধ্যমরিষ্টকক্পেন বি- 
দধ্যাৎ। এবং তিলাদীনাং ক্ষারেষু - শালসারদৌ" ' ন্যগ্রোধাদাবার- 
গ্বধাদৌ মৃত্রেষু চাঁসবান্ষিদধ্যাৎ। 

অথ সুরা বক্ষ্যা্ঃ। শিংশপাথদিরয়োঃ সারমাদায়োৎপাদয 

চোত্তমারণীব্রাঙ্গীকোশাত কীস্তৎসর্বমেকতঃ কথষায়কল্পেন বিপাচ্যো- 
দকমাদদীত মণ্ডোদকার্থং রিণুপিষ্টমভিযুণুয়াচ্চ বথোক্মেবং স্ুরা। 
শালসারাদৌ ন্তগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ চ বিদধ্যাৎ। 

_ অতোহবলেহান্ক্ষ্যামঃ | খলিরাক্সীননিম্বরাজবৃক্ষশালসারকাথে 

তৎসারপিওান্ শ্লক্ষপিষ্টান প্রক্ষিপ্য রিপচেড ততে। নাতিদ্রবং 

নাতিসাক্্ মবতার্ঘ্য, তন্ত পাণিতলপুণম প্রাতরাশো মধুমিশ্রং পিহাদেবং 

শালদারাদৌ স্তগ্রোধাদাবারগ্রধাদৌ.চ লেহান্ কারয়েৎ। 
অতশ্চুরক্রিয়া$ বক্ষ্যামঃ। শালসারাদীনাং সারচুশপ্রস্থমাহ- 

ত্যারগ্রধাদিকষায়পরিপীতমনেকশঃ শালসারাদিকষায়েণেব পায়- 
য়েখ। এবং গ্তগ্রোধাদীনাং ফলেষু পুপেঘ্বারগ্ধাদীনাং চূরণক্রিরাং 
কারয়েৎ। 

অত উর্দময়স্তীর্ক্ষযায়; ৷ তীক্ষলোহপত্রণি তনূনি 'লবণ- 
বর্গপ্রদিগ্ধানি গোময়াগ্রিপ্রতপ্তানি ত্রিফলাশালসারাদিকযায়েণ 

নির্বাপয়েৎ ষোড়শবাবাংস্ততঃ খদিরাঙ্গারতণ্ডান্যুপশাস্ততাপানি 

কুষ্টচুণ্ানি কারয়েদগাঢ়তান্তবপরিজ্রাবিতানি ততো৷ যথাবলং মাত্রাং 

সপির্মধুভ্যাং সংস্যজ্যোপিযুগ্রীত । জীর্ণে যথাব্যাধ্যনম্নমলবণমাহারং 

কুব্বাী। এবং তুলামুপযুক্ষ্য '.. কুষ্ঠমেহমেদঃহয়খুপাওুরোগো+ 
াদাপন্মারানপহত্য বর্ষশতং জীবতি। তুলায়াং তুলায়াং বর্ষশত- 

. গুণোতকর্ষঃ।. এতেন সর্বলোহেঘরস্কতয়ে। ব্যাখ্যাতাঃ। ত্রিবৃ- 
চ্যামারিমস্থরপ্তলাকে বুকশক্মিনীতিন্ন কররিফলাপলাশশিংশপানাং * 

রসমাদায় পালাশ্যান্দ্রেণ্যম্ভ্যামিচযি খদিরাঙ্গারতগুময়ঃপিওং 



অধ্যায় ১০।] চিকিৎসিতস্ছানং | ৩৭৩ 

ভ্রিসপরকৃত্বো নির্ধাপা তমাদায় পুনরাসিচ্য স্থালাৎ গোময়াগ্নিন! 

বিপচেৎসিধ্যতি চাস্সিন্ পিপ্লল্লযাদিচূর্ণভাগো ছ্বৌমধুন স্তাবদ্ন্বতসোনি 
দদ্যাৎ ততশ্চতুর্থভাগাৰশিষ্ট মবতার্ধয পরিশ্রাব্য ভূয়োইগ্রিতপ্তানায়ঃ 

পত্রাণি প্রক্ষিপেৎ। ততঃ প্রশাস্তমায়সে পাত্রে স্বন্থুগুপ্তং নিদধ্যাৎ 

ততোধথাযোঠরং শুক্তিং প্রকুঞ্চং চোপজুঞীত জীর্ণে থাব্যাধ্যাহার 

মুপসেবেত। এফৌধধায়স্কতিরসাধ্যং কুষ্ঠং প্রমেহং বাঁ সাধক়তি 
স্তলমপকর্ষতি শোকমুপহস্তি স্নময়ি যুদ্ধরতি বিশেষেণ চোপদিশ্যতে 

রাজযক্মিণাং বর্ষশতাযুশ্চানয়! পুরুষো ভবতি । শালসারাদিকাথ- 

মাসচ্য পালাশ্যাং ড্রোণাময়োঘনৎ তণ্তৎ নির্কাপ্য কৃতসংস্কারে 

কলসেইভ্যাসিচ্য পিপ্লললযাদিচুর্ণভাগং ক্ষৌদ্রংগুড়মিতি চ দত্বা স্বনুগুপ্রং 

নিদধ্যাদেতাং মহৌবধায়স্কৃতিং মাসসর্ধং মাসং বা স্থিতাং বথাবল 

মুপযুঞ্জীত । এবং ন্যগ্রোধাদাবারেবন্াদিষুচ বিদধ্যাৎ । 

অতঃখদির বিধান মুপদেক্স্যামঃ।  প্রশশ্তদেশজাতমন্ুপহত 

মধ্যমবয়স্কং থদিরং পরিতঃ খানয়িত্বা মধামমূলংছিত্বায়োময়ং কুস্তং 

ভন্মিননন্তরে নিদধযাদ্যথারসগ্রহণসমর্থো ভবতি। ততম্তং গেবময়- 

মুদাবলিপ্ত ম্বকীর্যেন্ধনৈরগ্গোময়মিশ্রৈরাদীপয়েৎ। যথাস্য দহামানস্য 

রসঃ অবত্যধন্তাদ্যদ। জানীয়াৎ পূর্ণততাঙ্ন মিত্য থৈবমুদ্ধ তা পরিশ্রাৰ্য 

রসমন্যস্মিন পাত্রে নিধায়াহ্প্প্রং নিদধ্যাওতো যথাযোগৎ মাত্রা- 
মামলকরসমধুসর্পিভিঃ সংস্থজ্যোপধুজীত জীর্ণে ভল্লাতক বিধান 
বদদাতাঁরঃ পরিহারশ্চ প্রস্তে চোপবুক্তে শতৎবর্ষাণামাযুষোইভি 

বুদ্ধির্বতি । খুদিরসারতুল।ম্দক দ্রোণে বিপাচ্যষোড়শাংশাব শিষ্ট- 

মবতার্ধ্যান্থুগুপ্বৎ নিদধ্যাৎ তমামলকরস মধুসর্পিভিঃ সংস্থজ্যোপধুঞ্জীত 

এষ এব সর্ববৃক্ষসারেষু কল্পঃ। 
খদিরসারচূর্ণতুলাং খদিরসারকাথমাব্রাং বা প্রাতঃ প্রাতরুপ- 

সেবেত। খদিরসার কাথসিদ্ধমাবিকৎ বা সর্পিঃ। অমুতবন্লী শ্বরসং 

কাখং বা প্রাতঃপ্রাতরুপসেবেত ভৎসিছ্ধং বা সর্পিঃ ॥। খ্পরাহ্ছে 

৩২ 
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সসর্পিক মোদনমামলক যৃষেণতৃপ্তীতৈবং মাঁসমুপযুজ্য সর্বকুষ্টৈর্বি- 

'মুচ্যত ইতি । 
কৃষ্ণতিলভল্লাতকতৈলামলকরসসর্পিষাং দ্রোণং শালসারাদিকষায়সা 

চ ব্রিফলা ভ্রিকটুক পরুষফলমজ্ বিড়ঙ্গ-ফল-দাঁরচিত্রাক্কীবন্তৃহরিদ্রা বয় 
তৃৰৃদ্তীক্দ্রযবষ্টামধুকাতিবিষারসাগুনপ্রিক়ঙ্গনাং পালিকাস্তাগাং স্তানৈ- 

কধ্যং স্সেহপাক বিধানেন পচেৎ ততসাধু স্ুসিদ্ধ মবতার্ধ্য পরিজ্রাব্যানু- 

গুপ্তং নিদধ্যাৎ তত উপসংস্কৃতশরীরঃ প্রাতরুখায় পাণিশুদ্ধিমাত্রং 

ক্ষৌদ্রেণ প্রতিসংস্জ্যোপযুপ্রীত জীর্ণে মুদ্গামলক যুষেণালবণেন 
সর্পিত্বস্তং থদিরোদ কসিদ্ধং মৃদ্বোদন মন্ত্রীয়াৎ খদিরোঁদক সেবীত্যেবং 

দ্রোণুপযুজ্য সর্বকুষ্টের্বরমুক্তঃ শুদ্ধ তনু: স্থৃতিষান্ বর্ষশতাযুররোগো 

তৰতি । 

ভবতিচাত্র 

সুরামস্থাসবারিষ্ঠালে হাংশ্,ান্যয়স্কৃতীঃ। 

সহত্রশোইপি কুব্ৰবীত বীজেনানেন বুদ্ধিমান্ ॥ 

একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

পম 

অথাতঃ প্রমেহচিকিৎনিতং ব্যাখ্যাস্যামই । 

দ্বৌপ্রমেহো সহজোইপথ্ানিমিভুশ্চ ভব্তঃ। তত্র সহুজো 

মাতৃপিতৃপীজদোষকৃতঃ। অহিতাহারজোহপথ্যনিমিত্তঃ। তয়োঃ 

পূর্বেণোপক্রত কশোরক্ষোহল্লাশী পিপাস্থভূশং পরিসরণশী লঞ্চ 

ভবতি। উত্তরেণ স্থলোবহ্বাশী জিগ্ধঃশধ্যাসনম্বপ্রশীলঃ প্রায়েণেতি । 

তত্রককশমন্নপানৎ গ্রতিসংক্ক তাভিঃ ক্রিয়াভিশ্চিকিৎসেত । স্থলমপতর্পণ 
যুক্তাভিঃ | 

সর্বএবচ পরিহরেযুঃ সৌরীরকতুষোদক শুক্তমৈরেয়স্ুরাসবতোয় 
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পয়স্ৈলদ্বতেক্ষু বিকারদধিপিষ্টান্নাক্নপানকানি গ্রাম্যাছপৌদক মাৎসানি 
চেতি। 

ততঃশালিষষ্টিক যখখগোধূমকোদ্রবোদ্দালকাননবান্ভূপ্জীত। চণ- 

কাঢ়কী কুলথমুদ্গর্বিকল্পেন তিক্তকষায়াঁত্যাং শাকগণান্যাং নিকুস্তে 

সুদীসর্ষপাতসী উতৈলগদিদ্ধাভ্যাং বদ্ধমুত্রৈর্বাজাগটলমণধটসরপহৃত 
মেদোভিরনক্লৈর্বতৈশ্চেতি | 

তত্রাদিত এব প্রমেহিণংশ্নিপ্ধ মন্যতমেন তৈলেন প্প্রিয়ঙ্গদি 
সিদ্ধেন ব। ঘ্বতেন বাময়েৎ প্রগাঢ়ং বিরেচয়েচ্চ । বিরেচনাদনস্তরং 

স্থুরসাদিকষায়েণাস্তাপরেন্সহৌষধ ভদ্রদারু মুস্তাবাপেন মধুসৈন্ধবযুক্তেন 
দহামানঞ্ ন্গ্রোধাদিকষায়েন নিঃক্সেহেন ততঃশুদ্ধদেহমামলকরসেন 

হরিদ্রাং মধুসংযুতাং পায়য়েৎ ভ্রিফল। বিশাল! দেবদারুমুস্তকষায়ং 
বা শালকম্পিল্লকমুফ্ষক কন্কমক্ষমীত্রং বা মধুমধূররসামলকরসেন 

হরিদ্রাযুতং। কুটজকপিথ (রোহিত ৰিভীতক সপুপর্ণ পুষ্পকন্কং বা। 

নিশ্বারগ্বধসপ্তপর্ণমূর্বা কুটজসোমবৃক্ষপলাশানাং ব1 ত্বকৃপত্র মুলফল 

পুষ্পকযায়াণি। এতে পঞ্চপ্রয়োগাঃ  সর্বমেহানামপহস্তারে! 
ব্যাখ্যাতাঃ ৷ 

বিশেষতশ্চাত উদ্ধং। তত্রোদক মেছিনং পারিজাত কযায়ং 
পায়য়েখ। ইক্ষুমেহিনং বৈজয়ন্তীকষায়ং । স্বরামেহিনং নিম্বকষায়ং | 

সিকতা মেহিনংচিত্রককষায়ং। শনৈর্মেহিনৎ খদ্দিরকষায়ং। লবণ 
মেছিনং পাঠাগুরুকষায়ং । পিষ্টমেহিনং হরিদ্রা দারুহরিজ্রাকষায়ৎ। 

সান্ত্রমেহিনৎ সপ্তপর্ণ কষায়ং। শুক্রমেহিনং মুর্ববাশৈৰলপ্লব হঠ- 

করঞকসেরুককষায়ং ককুভচন্দন কষায়ৎ বাঁ। ফেণমেহিনং ত্রিফলা- 

রগ্বধ মৃদ্বীকাকষায়ং মধুরৎ কফজে তু লঘু মধুরমিতি । পৈত্তিকেধু 
নীলমেছিনং শালশারাদিকষায় মশ্বখ কষায়ং ব পায়য়েৎ। হরিদ্রা 

নেছিনৎ রাজবৃক্ষকষায়ং। অশ্লমেহিনং ন্যগ্রোধাদিকষায়ং মধুমিশ্রং । 

ক্ষারমেছিনৎ ভ্রিফলাকষায়ং। মগ্রিষ্ঠামেহিনং মঞজিষ্টাচন্দন কষায়ং। 
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শোৌপিশুমেহিনং গুডুচীতিন্দুকাস্থিকাশ্ম্য্য খর কষায়ং মধু: 

মিশ্রং। 

অত উর্দমসাধ্যেঘপি যোগান্ যাপনার্থং০বক্ষ্যা্ঃ | তদ্ যথা 

সর্পির্মেছিনৎ কুষ্ঠ কুটজ পাঠা হিঙ্,কটুরোহিণীকক্কং গুড়চী চিত্রক 
কষায়েণ পায়য়েৎ। বসামেহিন মগ্নিমন্থ কমায়ং শিংশপা কষায়ং 

বা। 

ক্ষৌত্র মেহিনং খদির ক্রমুক কয়ায়ং। হস্তি মেহুনং তিক 
কপিথ শিরীষ পলাশ পাঠ! মুব্বা হুঃস্পর্শ। কবায়ং মধুমিশ্রং | হস্ত 

শূকর খরোষ্্ান্থি ক্ষারং চেতি। দহামান যৌদক কনকাথ সিদ্ধা 
ষবাগুং ক্ষীরেক্কু রমমধুরাং পায়য়েৎ। 

তঃপ্পিয়ঙ্গ নত্ত। যৃথিকাপদ্ম। ত্্ায়প্তিক। লোহিতিকাধ্ঠা দার্ডম- 

হুক শালপণী পদ্মতুঙ্গকেশর ধাতকী বকুল শাল্সলী শ্রীবে্ক মোচবসে- 

ঘরিষ্টানয়স্কতী লেহানাসবান্ [কুব্বীত। শৃক্গাটক গিলোড্যমুণ।ল 

কসেরুক মধুকা্ জম্ব সন তিনিশ ককুভকট্ঙ্গ রোধ্ভল্লাতক চম্মিবুক্ষ 

গিরিকর্ণিক1 শীতশিবনিচুল দাড়িমাঁজকর্ণ হরিবৃক্ষবাজাদন গোপঘন্ট! 

বিকক্কতেষু ব1 যবান্ন বিকারাংশ্চ সেৰেত। যোক্ত .কষায়সিদ্ধাং 

চাশ্মৈ যবাঁগুং গ্রবচ্ছেৎ কষায়াণি ব। 'পাতুৎ মহাধনমহিতাহারমৌষধ 

ছেষিণসষীশ্বরং ব। পাঠাভয়াচিত্রক প্রগাট়মনন্নমাক্ষিক মন্যতমমাসবং 

পায়য়েদঙ্গার শৃল্যাবদংশৎ ব1 মাধ্ধীকমভীন্কং ॥। মধুকপিখ মরিচান্থ- 

বিদ্ধানি ঢান্রৈপানাহ্বাপহরেৎ। উ্টাস্থতরণর পুরীষচূর্ণানি দদ্যাদশনেষু। 

হিঙ্ুসৈদ্ধবঘুকৈর্যবৈঃ সার্ধপৈশ্চ রাগৈর্ভোজয়েৎ। অআবিরুদ্ধানি চান্ৈ 
পান ভোজনান্াপহরেদ্রসবস্তি। প্রবৃদ্ধ মেহাত্ত্ব ব্যায়াম নিষুদ্ধ ক্রীড়া- 

গজতুরগরথপদাতি চর্য্যাপরিক্রমণান্যানস্ত্রোপাস্ত্রে বা সেবেরন্। 

অধনস্ত বাদ্ধবে! ব1 পাঁদত্রাণাতপত্র বিরহিতে। ভৈক্ষ্যাশী গ্রাটমৈক 
রাক্রাতবাসী মুনিরিব সংষতাত্মা যোজনশতমধিকং বা গচ্ছেৎ । 

মহাধনে1 বা শ্াষাকনীবারবৃত্বি রামলককপিখ তিন্দুক'শ্বস্তক ফলাহারী 
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মুগৈঃ সহ বসেৎ তন ত্র পকৃত্তক্ষী সততমনু ব্রজেদ্গং ব্রাহ্মণ! বা শিলোগ 

বৃত্িভূত্ব বৃক্ষরথমুপধারয়েৎ । পঠেৎ সততমিতরঃ খনেম্বাকুপং । 

কৃশন্ত সততং রক্ষেৎ। 

ভবতি চাত্র।, 

অধনো। বৈদ্যসন্দেশাদে বং কুর্বন্নতন্দ্রিতঃ | 

সংবৎসরাদন্তরাদ্ব। প্রমেহাৎ প্রতিমুচ্যতে 1 

দ্বাদশোধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ প্রমেহ পিডকাঁচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাম্যামই। 

সরাবিকাদ1 নব পিড়ক। প্রাগুক্তান্তাঃ প্রাণৰতোহল্লাস্তত্মাংস 

প্রাপ্ত মৃদ্বোইললরজঃ ক্ষিপ্রপাক ভেপিন্যশ্চ সাধ্যাঃ। 

তাভিরুপদ্রতং প্রমেহিণ মুপচরেত্বত্র পূর্বরূপেঘ্ষপতর্পণং কষীয়ং 

বস্তমুত্রং চোপদিশেৎ । এব মকুর্বত স্তম্ত মধুরাহারস্য মৃত্রৎ স্ষেদ: 

্েক্সীচ মধুরী-ভবতি প্রমেহ শ্চাভিবাক্তে! ভবত্তি তাত্রোভয়তঃ 

সংশোধন মাসেবেত । এবমকুব্ব তক্তস্য দোষ! প্রবৃদ্ধা মাংস শোণিতং 

প্রদৃূষ্য শোকং জনযস্ত্যপত্রবান ব। কাংশ্চিন্তত্রোক্তঃ প্রতীকারঃ 

শিরামোক্ষশ্চ | এবমকুর্বতন্তস্য শোফেো। বৃদ্ধোহতিমাত্র রুজে! 

বিদাহ মাপদ্যনে তত্র শঙ্ত্র গ্রণিধান মুক্তৎ ত্রণক্রিয়ৌোপসেবাচ | 

এবমকুর্বতন্তস্য প্লুয়োইভ্যন্তর মবদার্ধোৎসঙ্গৎ মহাস্ত মবকাশং কত্বা 

গ্রবৃদ্ধো ভবতাসাধ্যঃ | তন্মাদাদিত এব প্রমেছিণ মুপক্রমেৎ। ভল্লাতক 

বিামথু পিপ্ললী মূলৌদকীর্ধ্য বর্ধাভূ পুনর্ণবা চিত্রক শঠীন্গহী বরুণর 
পুক্ষর দস্তী পথ্যাদশপলোন্সিতাঁন্ যব কোলকুলখাৎশ্ প্রাস্থিকান্ সলিল 

প্রোণে নিংকাথ্য চতুর্ভাগাবশিষ্টেইবতার্ধ্য বচাতৃবৃৎ কম্পিল্লক ভাগী 

নিচুল শুঠী গঙ্জপিপ্পলী বিড়ঙ্গ শিরীষাণাং ভাগৈরদ্ধ পলিটৈ খত প্রস্থং 
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বিপাচয়েন্মেহ শ্বয়ধুকুষ্ঠ গুলো দরার্শঃ শ্লীহা বিদ্রধি পিড়কানাং নাশনং 
নায়। ধাস্বস্তরং | 

হুর্বিরেচ্যা হি মধুমেহিনো। ভবস্তি মেদো1ভব্যাপ্তশরীরত্বাত্রম্মাতীক্ষ 

মেতেবাং শোধনৎ কুব্বীত। পিড়কাপীড়িতাঃ সোপদ্রবাঃসব্্ব এব 
প্রমেহ! মুত্রাদিমাধূর্য্যে মধুগন্ধসামান্যাৎ পারিভাষিকীং মধুমেহতাঁং 

_লভস্তে । নটচৈতান কথঞ্চিদপি শ্বেদয়েৎ মেদোবহুত্বাদেতেষাং 

বিশীর্ধ্যতে দেহঃ। স্বেদেন রসায়নীনাঁঞ্চ দৌর্বল্যান্নোদ্ধ মুত্তিষ্স্তি 
প্রমেহিণাৎ দোষাঃ | তত্তো মধুমেহিনামধঃকায়ে পিড়ক1 প্রাহুর্ভবস্তি | 

অপকানাং পিড়কানাং শোকবৎ প্রতীকারঃ পক্কানাং ব্রণবদিতি । 

তৈলত্ত ত্রণ রোপণাদৌ কুব্বীত । আরপ্রপ্পাদি কষায় মুৎসাদনার্থে 
শাল সারাদি কষায়ং পরিসেচনে পিপ্পল্যাদি কষায়ং পান ভোজনেঘু 

পাঠ চিত্রক শাঙ্গ টা ক্ষুদ্র বৃহতী সারিবা সোমবন্কসপ্তপর্ণারগ্ধ কুটজ 

মূলচূর্ণানি মধুমিশ্রাণি প্রান্নীয়াৎ। শাপসারাদিবগ কষায়ং চতুর্ভাগা- 
বশিষ্ট মবতার্ধ্য পরিস্রাব্য পুনরুপনীয় সাধয়েৎ সিধ্যতি চামলক রোধ্র 

পরিয়নু দত্তী কৃষ্ণাযস্তাত্্ চূর্ণান্যাবপেদেতদনুপদগ্ধ লেহীভূত মবতাধ্যানু- 
গুপ্ত নিদধ্যাত্ততো। যথা যোগ মুপধুঞ্জীত । এব লেহঃ. সর্বমেহানাং 

হস্তা । 

ভ্রিফলা চিত্রক ত্রিকটু বিড়ঙ্গ মুস্তানাৎ নবভাগ! স্তাবস্ত এব 

কৃষ্ণায়ম্চুর্ণস্য তৎসর্বমে কধ্যং কৃত্বা বথাযোগং মাত্রাং সপ্ির্শরধুভ্যাং 
সং্জেযাপধুগ্তীত। এতন্নবাঘসমেতেন জাঠধ্যং ন তবণত সন্নোহগ্রি 

রাপ্যা্তে ছুর্ণাম শোথ পাও কুষ্ঠ রোগ! বিপাক কাসুশ্বাস প্রমেহাংশ্চ 

ন ভবতি। 

শাল সারাদি নির্ধহে চতুর্থাংশাবশ্রেষিতে | 

পরিক্রতে ততঃ শীতে মধুমাক্ষিক মাবপেৎ॥ 

ফাণিতীভাব মাপন্নং গুড়ং শোধিত মেবচ। 

লক্ষ পিষ্টানি চূর্ণানি পিপ্লল্যাদি গণস্যচ ॥ 
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একধ্যমাবপেৎ কুস্তে সংক্কৃতে ঘ্বত ভাবিতে । 

পিপ্সলী চূর্ণ মধুভিঃ প্রলিপ্তেহস্তঃগুচৌদুড়ে ॥ 
শরক্ষাণি তীক্ষ লোহস্য তত্র পত্রাণি বুদ্ধিমান্। 

খদিরাঙ্গার তপ্ডানি বহুশঃ সান্নিপাতয়েৎ ॥ 

ুপিধানততঃ কৃত্বা যব পল্লে নিধাপয়েৎ। 

মাপাতস্ত্রীং শ্চতুরো বাপি যাবদালোহ সংক্ষয়াৎ ॥ 
ততোজাতরসৎ তস্ত প্রাতঃ প্রাতরথাবলঙং। 

নিষেবেত যথাযোগ মাহারং চাস্য কল্পয়েৎ॥ 

কার্্য-কুদ্বলিনামেষ সন্নপ্যাগ্নেঃ গ্রসাধকঃ | 

শোফনুদ্গুল হৃৎকুষ্ঠ মেহ পাগুণময়াপহঃ ॥ 

প্লীহোঁদর হরঃ শীঘ্বং বিষম জ্বর নাশনঃ। 
অভিষ্যন্দাপহরণো। লোহারিষ্ট মহাগুণঃ ॥ 

প্রমেহিণে যদ মুত্রমপিচ্ছিল মনাবিলৎ। 

বিশদস্তিত্ত কটুকং তদারোগ্যৎ প্রচক্ষতে ॥ 

ব্রয়োদশোহ্ধ্যায় | 

অথাতো মধুমেহ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্তামঃ। 

মধু মেহিত্বমাপন্নং ভিষগ্ভিঃ পরিবর্জিতং । 

যোগেনানেন মতিমান্ প্রমেছিণ মুপাচরেৎ ॥ 

মাসে শুটক্র শুচৌচৈব শৈলাঃ সর্সাংশু তাপিতাঃ । 
জতু প্রকাশং স্বরসং শিলাভ্যঃ প্রশ্ববস্তি হি ॥ 

শিলাজত্বিতি বিখ্যাতং সর্ব ব্যাধি বিনাশনং। 

্রপা্দীনাত্ব লোহানাৎ যপ্লামন্ততমায়ং । 
জ্ঞেয়ং স্বগন্ধুতশ্চাঁপি ষড় যোনি প্রথিতং ক্ষিতৌ । 
লোহাভ্তবতি তদ্যম্মাচ্ছিলাজতু অতুপ্রভং 
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তশ্ত লোহস্ত তদ্বীর্য্যং রসঞ্চাপি বিভর্তিতৎ । 

শ্বপুসীসায়সাদীনি প্রধানান্যত্তরোত্তরং ॥ 
ষথা তথা গপ্রয়োগোহপি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠ গুণাঃ স্বৃতাঁঃ | 

যৎ সর্ব্ং তিক্ত কটুকং কষায়ান্ুরসং সরং ॥ 

কটু পাকুযুষ্জবীর্য্যঞ্চ শোষণং ছেদনং তথ] । 

তেষু যত কৃষ্ণমলঘু শ্লিগ্ধং নিঃশক রঞ্চ যত 
গোমুত্র গন্ধি যচ্চাপি তত্প্রধানং প্রচক্ষতে । 

তদ্ভাবিতং সারগণৈ হত-দোষেো দিনোদয়ে ॥ 

পিবেৎ সারোদকেনৈব শ্রক্ষ পিষ্ঠং যথা বলৎ । 

জাঙ্গলেন রসেনানং তন্মিপ্তীর্ণেতু ভো. "॥ 

উ্জীযুজ্য তুলামেবং গিরিজাদমৃতোপমাৎ। 

বপুর্বর্ণবলোপেতে। মধুমেহ বিবর্জিতঃ | 

জীবেছর্ষ শতং পুর্ণ অজরোইমর সন্নিভঃ। 

শতং শতং তুলায়ান্ধ সহত্রং দশ তৌলিকে ॥ 
ভল্লাতক বিধানেন পরিহার বিধিঃ স্বৃতঃ 

মেহং কুষ্ঠ মপন্মার মুন্মাদৎ শ্লীপদং গরৎ ॥ 

শোঁষৎ শোফার্শসী গুল্সং পাগুতাং বিষম জরং | 

অপোহত্যচিরাৎকালচ্ছিল! জতু নিষেবিতং ॥ 

ন সোবস্তি রোগে যঞ্চাপি নিহন্যান্ন শিলাজতু । 

শর্করাং চিরসম্ভৃতাং ভিনত্তি চ তপাহশ্মরীং ॥ 
ভাবনালোড়নে চান্ত কর্তব্যে ভেবৈহিতৈঃ। 

এব মাঞ্ষিকং ধাতুং তাপীজ মমৃতোপমং ॥ 

মধুরঃ কাঞ্চনাভান মন্তরংবা রজত প্রভং | 

পিবন্ হস্তি জর! কুষ্ঠ মেহ পাও ময়ক্ষয়ান্ ॥ 
তভভাবিতঃ কপোতাংশ্চ কুলখাৎশ্চ বিবর্জয়েৎ । 

পঞ্চকর্মম গুণাতীতং শ্রদ্ধাবস্তং জিজীবিষুং ॥ 
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.যোগেনানেন মতিমান্ সাধয়েৎ কুষ্টিনং নরং । 

বৃক্ষাস্তবরক। যে স্যুঃ পশ্চিমার্ণব ভূমিষু॥ 

বীচী তরঙ্গ বিক্ষে্প মরুতোদ্ধুত পল্পবাঃ। 

০তষাৎ ফলানি গৃহীয়াৎ স্থপক্কান্তম্ুদাগমে | 

মজ্জ স্ঞেভ্যোহপি সংহৃত্য শোষয়িত্বা। বিচুর্ণ্য চ। 

তিল বংপীড়য়েদেণ্যাং আপয়েন্ব! কুসুত্ত বৎ ॥ 

তত্তৈলং সংহৃতং ভূয়ঃ পচেদাতোয় সৎক্ষয়াৎ | 

অবতার্যা করীষেচ পক্ষমাত্রং নিধাপয়ে ॥ 

সিগ্ধঃ স্বিনে! হাতমলঃ পক্ষাদূর্ধং প্রযত্রবান্। 
চতুর্থ ভক্তাস্তরিতঃ খাদে শুক্লাদোৌ দিবসে শুভে ॥ 
মন্ত্র পৃতস্ত তৈলস্য পিবেন্াত্রাং যথাবলং ! 
তত্র মন্ত্র প্রবক্ষ্যামি যেনেদমভিমন্ত্রাতে ॥ 

মজ্জসার মহাবীর্ধ্য সর্ব্বান্ধাতুন্ বিশোধয়। 

শঙ্খ চক্র গদাপাণি স্বামাজ্ঞাপয়তে ইচ্যুতঃ ॥ 

তেনাম্যোদ্ধ মধশ্চাপি দোষাযান্ত্যসকৃত্ততঃ | 

অস্সেহ.লবণ'ং সায়ং যবাগুং শীতলাৎ পিবেৎ ॥ 

পঞ্চাহং প্রপিৰেত্তৈল মনেন বিধিনা নরঃ। 

পক্ষ গরিহরেচ্চাপি মুদগযৃষৌদনাশনঃ ॥ 
পঞ্চতি দিবনৈরেবং সর্ধ কুষ্টঠৈ বির্মূচ্তে | 

তদেব খদির কাথে ত্রিগুণে সাধু সাধিতং ॥ 

নিহস্তি পূর্বববৎ পক্কং পিবেন্মাঁস মচক্ঞিতঃ | 
তেনাভ্যক্ত শরীরস্চ কুবর্বাতাহারমীরিতং | 
ভিন্নস্বরংরক্তনেত্রং বিশীর্ণং কৃমিভক্ষিতং 

অনেনাশু প্রয়োগেণ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরং 

সপ্গিম ধুযুতং পীতংতদেব খদিরান্বুনা * 

পক্ষিমাংসরসাহারং করোতিদ্িশতাঘুষং ॥ 
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তদেব নস্যে পঞ্চাশদ্দিবসান্ুপযোজিতং । 

বপুন্স্তং শ্রতিধরংকরোতি ত্রিশতাযুষং ॥ 

শোধয়স্তি নরংপীত। মজ্জানস্তস্যমান্রয়! | 

মহাঁবীর্যাত্বরকা: কুষ্টমেহাপহঃপরঃ ॥ 

সাস্তর্ধ,মন্তস্য মজ্জাতু দগ্ধঃ ক্ষিপ্ত স্তৈলে সৈন্ধবং চাঞ্জনঞ্চ । 
এভ্যে। হন্যাদর্মনক্তণন্ধ্য কাচান্নীলীরোগং তৈমিরং চাঞ্জনেন ॥ 

চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ। 

অথাতঃ উদরাণ।ৎচিকিৎসিতং ব্যাখ্যা স্যাম । 

অষ্টাবুদরাণি পূর্ববমুন্ধিষ্টানি তেঘসাধ্যং বন্ধগুদ্ং পরিআীবি চাব- 

শিষ্টানি কৃছসাঁধ্যানি সর্বাণ্যেবচ প্রত্যাখ্যায়োপক্রমেত। তেঘাদ্যশ্চ- 
তুর্বর্গো৷ ভেষজসাধ্যঃ | কালপ্র কর্ষাৎ সর্বাণ্যেব শস্তরসাধ্যানি বর্জয়িত- 

ব্যনে বা॥ 

* উদ্দরীতু গুর্বভিষ্যন্দির"বিদাহি স্সিগ্কপিশিত পরিষেকাবগাহান্ 

পরিহরেৎ। শালিষষ্টিকঘবগোধূম নীবারান্িতামনীয়াৎ। 

তত্রবাতোদরিণং বিদারগন্ধাদি সিদ্ধেন সপ্সিষা স্রেহক্িত্বা তিব ক- 
বিপক্েনানুলোম্য চিত্রাফলতৈল প্রগাট়েন বিদারিগন্ধাকষায়েণাস্ক! 

পয়েদনুবাসয়েচ্চ শান্ণেন চোপনাহয়েছুদরং । ভোজয়েচ্চৈনং 

বিদারিগন্ধা্দি সিদ্ধেন ্গীর্েণ জাঙ্গলরসেন চাতীক্ষৎ শ্বেদয়েৎ। 

পিত্তোদরিণস্ত মধুরগণবিপকেন সপ্পিষ! ন্নেহস্বিত্ব! শ্যামাত্রিফলা- 
ত্রিবৃদ্ধিপকেনাস্থলোম্য শর্করামধুদতপ্রগাড়েন ন্যপ্রোধাদিকষায়ে 

গাস্থাপয়েদনুবাসয়েচ্চ পায়সেনোপনাহয়েছদ্দরং ভেখজয়েচ্চেনং বিদারি 

গন্ধাদি সিদ্ধেন পয়সা ॥ র 

শ্লেক্ষোদরিণং পিপ্পল্যাদিকষায়সিদ্ধেন সর্পিষোপন্েহ্য সহীক্ষীর- 

বিপকেনান্গলোম্য ত্রিকটুক মৃত্রক্ষারতৈল প্রগাট়েন মুক্ষকাদি কষায়েণাস্থ1 
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পয়েদনুবাসয়েচ্চ শণাতনীধাতকীকিণু সর্ষগমূলকবীজ কক্কৈশ্চৌপনাহ- 
য়েছেদরৎ ভো1জয়েচ্চৈনং ত্রিকটুক প্রগাটেন কুলথ যৃষেণ পায়সেন ব1 

স্মেদয়েচ্চা ভীক্ষং ॥ 
দৃষ্যোদরিণস্ত প্রত্যাখ্যায় সপ্তুলা শঙ্খিনীসম্বরসসিদ্ধেন [সর্পিষ! 

বিরেচয়েন্সাসমদ্ধ মাসং ব! মহাবৃক্ষ-ক্ষীর সুরা গোমূর সিদ্ধেন বা শুদ্ধ 

কোষ্ঠন্ত মদ্যেনাশ্বমারক গুঞ্জাকাকাদনীমুলকন্কং পায়য়েৎ। ইক্ষুকাণ্ডানি 
বা কষ্ণসর্পেণ দংশয়িত্বা ভক্ষয়েৎ। বলীফলানি বা মূলজ২*কন্দজং 

ব1 বিষমাসেবয়েৎ তেনাগদো ভবত্যন্যৎ বা ভাবমাপদ্যতে | 

কুপিতানিলমূলত্বাৎ সঞ্চয়িত্বান্মলস্য চ। 

সর্র্বোদরেষু শংসন্তি বহুশত্বসলোমনং ॥ 

অতউদ্ধং সামানা ষোগান্বক্ষ্যাম্ঃ | 

তদ্যথা এরগুতৈলমহরহন্্মাং দ্বৌ বা! কেবল মুত্রযুক্তং ক্ষীরযুকতং 
বা মেবেতোদক বজ্জী মাহিষং ব। মুতরং ক্ষরেণ নিরাহারং সপ্তরাত্রং। 
উদ্রীক্ষীরাহারো। বান্নবারি বজ্জা পিপ্ললীং বা মাসৎ পুর্কোক্তেন 
বিধানেনাসেবেত। সৈম্ধবাজমোদা দুক্তং ধা নিকুস্ততৈলং ॥ আর্ক 
শৃঙ্গবের রসপাত্রশতসিদ্ধং বা বাতশুলেইবতর্যাং। শূর্গবের রসবিপন্কং 

ক্ষীরমাসেবেত | চব্য শৃঙ্গবেরকন্কং বাঁ পয়সা সরলদেব্দারু চিত্রকমেব 

বা। সুরজীশাল পর্ণীশ্যাম৷ পুনর্ণব। কন্কং বা । জ্যোতিফ ফলটতৈলং 

ব ক্ষীরেণ শ্বর্জিকাহিঙ্গুনিশ্রং পিবেখ। 
গুড়দ্বিতীয়াং বা হরীতকীং “শ্য়েং। নুহীক্ষীরভাবিতানাং বা 

পিপ্পলীনাং সহন্তং কাঁলেন পথা'রুষ্ণাচণং ব! ম্নহীভাবিতা মু" 
কারিকাং পক্কাং দাপয়েৎ। ্ 

হরীতকী চূর্ণপ্রস্থমাঢ়কে দ্বতসাংজারেঘভিবিলাপ্য থজেনাভি' 
মথ্যাচুপ্তপ্তং কৃত্বাদ্ধমাসং যবপলে বাঁসয়েৎ ততশ্চোদ্ধত্য পরিশ্রাব্য 

হরীতকী কাথায়দধীন্তীবাপ্য 'বিপচেৎ । তদ্যথা যোগং মাসমর্ধমানং 

ব পায়য়েৎ। গব্যে পয়সি মহাবক্ষ ক্ষীরমাবাপ্য বিপচেদ্বিপক্ং 



৩৮৫ সশ্ুতত | অধ্যায় ১৬। 1]. 

চাঁবতাধ্য শীতীভূতং মস্থানেনাভিমখ্য নবনীত মাদায় ভূয়ো মহাবৃক্ষ 

ক্গীরেণপৈব বিপচেত্তদ্ যথাযোগৎ মাসং মাপার্ধং বা পায়য়েৎ। 

চব্যচিত্রক দস্ত্যতিবিষ! কুষ্ঠ সারিব! ব্রিফলাঁজমোদহরিদ্রা শঙ্ঘিনী 

ত্িবৃত্রিকটুকানামদ্ধ কার্ষিক! ভাগ রাজবৃক্ষ ফল মজ্জানামষ্টো কর্ষ। 

মহাবৃক্ষ ক্ষীর পলে ছে গবাং ক্ষীরমৃত্রয়োরষ্টাবঞ্টৌ পলানি এভৎ সর্ব 
স্বতপ্রস্থে সমাবাপ্য বিপচেৎ। এতানি তিন্বকপ্বত চতুর্থানি সর্পীং্য 
দর গুল্ম বিদ্রধ্যঠীলানাহ কুষ্টোম্মাদাপন্মীরেষূপ যোজ্যানি বিরেচনার্থং । 

মৃত্তাসবারিষ্ট স্থরাশ্চাভীক্ষং মহাবৃক্ষ ক্ষীর সংভূতাঃ সেবেত । বিরেচন 

দ্রব্য কষায়ং বা শূঙ্গধের দেবদার প্রগাট়ং বমন বিরেচন দ্রব্যাণাং 

পালিক! ভাগাঃ পিস্পল্লাদি বচাদি হরিদ্রাদি পরিপঠিহানাঞ্চ দ্রব্যাণাং 

লক্ষ পিষ্টানাং যথোক্তানাঞ্চ লবণানাং তৎসর্বং মুত্রগণে প্রক্ষিপ্য 
সহাবৃক্ষ ক্ষীর প্রন্ডপচ মৃদ্ধপ্সিন ঘট্টয়ন্ বিপচেদ প্রদদ্ধ কন্কং ততৎসাধুসিদ্ধ 
মবতার্ধ্য শীতীভূত মক্ষমাত্রাং গুটাকাং বর্তয়েত্তাসা মেকাং দ্বেতি 
আব গুটিকাং বলাপেক্ষয় মাসাঃ স্ীংশ্চতুরে! বা সেবেত | এধানাহ 
র্তি ক্রিষা বিশেষেণ মহাব্যাধিষু পযুজ্যতে কোষ্ঠজাংশ্চ কমীনপহত্তি 
কানশ্বাস কৃমিকুষ্ঠ প্রতিষ্ঠায় রাঁচক। বিপাকোদাবর্তাশ্চ নাশয়তি | 

মদন ফল মজ্জ কুটজ জীমুতকেক্ষাকুধামার্গব ত্রিবৃল্লিকটু সর্ধপ 

লবণানি মহাবৃক্ষ ক্ষীব মুত্রয়োরন্যতরেণ পিষ্রান্গু্ঠমাত্রাং বর্তিং কৃত্বো- 

দরিণ আনাহে তৈল লবনাভ7ক গুদটস্যকাৎ দ্বে বা পায়ৌ নিদধা- 

দেষানাহ-বর্তি-ক্রিয়া বাতমূতর পুরাষোদাবর্ভাখ্ানানাহেষুবিধেয় ॥ 

ল্লীভোদরিণঃ স্িগ্ধ স্থিরস্য দপ্ধা ভূক্তবতো। বাম্ববাঙ্টৌ কুর্পরাভান্ত 
রতঃ সিরাং বিধ্যেদ্ধিমর্দয়েৎ পাণিনা প্রীহানং রুধিরস্যন্দনার্থং ততঃ 

ংশুদ্ধ-দেহৎ সমুদ্র গুক্তিকাক্ষারং পয়সা পায়য়েত। হিঙ্ু সৌবর্চিক1 

ক্ষারেণ করতেন পলাঁশ ক্ষারেণ বা যবক্ষারং পাঠিলাতকেক্ষুরকা পামার্গ 
ক্ষারং বা তৈল সংস্ষ্টং শোভাঞ্জন কষায়ং বৰা পিপ্পগী সৈদ্ধব 

বত্রকযুতং । পুতিকরঞ্জ ক্ষারং বান্নক্তৎ বিড়লবণ পিপ্ললী প্রগাঢ়ং। 
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পিপ্ললী পিগ্ললী মৃলচিক্রক শৃঙ্গবের ববক্ষার সৈদ্ধবানাং পাঁলিক ভাগ! 

দ্বতপ্রস্থৎ ততত.লাংক্গীরং তট্দকধ্যং বিপাচয়েদেতৎ ষট্পলকং নাষ 

সঙ্গি ্রীহাগিষঙ্গ গুল্োঁদরোদা বর্ত শ্বয়থু পাণ্ডুরোগ কানস্বাস .প্রতি- 
স্টায়োদ্ধবাতবিষমজ্বরানপহস্থি মন্দাগ্সিব্ব। হিড্গাদিকং চূর্ণ মুপযুজীত 

যরুদ্দাল্যেইপ্যেষ এব ক্রিয়া বিভাগঞ্জ বিশেষস্ত দক্ষিণ বাহো 

সিরাবাধঃ | 

মণিবন্ধং সক্ুঘ্নাভ্য বামানুষ্ঠসমীরিতাম্। 

দহেতসিরাৎ শরেণাশ্ প্রীঙ্কে। বৈদ্যঃ প্রশাস্তয়ে ॥ 

বন্ধগুদে পরিস্বাবিণি চ শ্লিগ্ধ শ্বিনস্তাভ্যক্তম্তাধো নাভের্বাম তশ্চ- 

তৃবস্থলমপায় রোমরাজা উদরং পাটয়িত্বা চতুরন্্ুল প্রমাণান্তন্ত্রীণি 

নিষ্কম্য নিবীক্ষ্য বদ্ধগুদন্যান্ত্র-'প্রতিরোধ-ক্লুরমম্মীনং বালং বাপোহ্া 

মলজাতং বা ততো! মধুসপ্লি্্যামভাজ্যান্তাণি ষথাস্থানং স্থাপয়িত্ব! 

বাস্থং ব্রণমুদরস্ত সীব্যেৎ। পরিআ্রাধিণ্যপ্যেবমেব শল্যমুদ্ধ_ শ্যান্ত্রশ্বাবান্ 

স'শোধ্য তচ্ছিদ্রমন্্ সমাধায় কষ্ণচপিপীলিকাভির্দংশয়েৎ দষ্টেচ তাঁসাং 

কায়ানপহরেন্ন সিরাৎসি ততঃ পূর্ববৎসীব্যেৎ সন্ধানঞ্চ যথোক্তং 
কারয়েৎ যষ্টিমধুকমিশ্রয়া! চ কুষ্মৃদাবলিপ্য বন্ধেনোপচরেত্ততে। 

নিবাতষাগাবং প্রবেশাচারিক মুপদিশেদাপয়েচ্চেনং তৈলদ্রোপাং 

সপ্রিপ্রোণ্যাৎ ব পয়োবুত্ডিমিভি | 

উদকোদরণস্ত বাতচরটৈলাভান্ক্তোফ্োদকশ্থিনন্ত স্থিতস্তা্ৈঃ 

স্রপবিগৃহীচন্তাকক্ষাৎণরিলে্ট হস্যাধো  নাভের্বামতশ্চতুরঙ্লমপহাক় 

রোনরাস্য। ব্রীহিমখেনানৃষ্টোদর প্রমাণ মবগাঢ়ংবিধোৎ । 

তত্র ত্রপ্াদীনামন্ত-শুগস্য নাড়ীদ্িদ্বারাং পক্ষনাড়ীং বা সংযোজ্যা 

দোষোদক মবপিঞ্চে্তো নাড়ীমপহৃত্য তৈল লবণেনাভাজা ব্রণবন্ধে 

নোপচরেন্নচৈকশ্মিন্নেব দিবসে সর্বং দোষোদক মপহরেৎ সহসাহাপন্ৃতে 

তষ্চ। জরাঙ্গমর্দাতিমার শাপপাদদাহ উৎপদ্যেরনপৃর্য্যতে বা ২পতরু-: 

মুদরমসপ্তাত গ্রাণস্য তস্মাভূতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠাউটম দশম স্বা 
৩৩ 
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ষোড়শ রাত্রানামন্ততমমন্তরীকৃত্য দোষোদক মল্লাল্ল মবসিঞ্চেৎ। 

নিঃক্রতেচ দোষে গাঢ়তরমাবিক কাশেয় চন্মণামন্ততমেন পরিবেষ্টয়ে- 

ছুদরং তথ নাখ্বাপয়তি বাযুঃ ষণ্মাসাংশ্চ পয়সা 'ভোজয়েজ্জাঙ্গল রসেন 

বা তত্র ত্রীন্মাসানদ্ধোদকেন পয়স। ফলাক্নেন জাঙ্গল রসেন বাঁবশিষ্টং 

মাত্রয়মন্নং লঘুহিতং বা ভ্ভেবেতৈবৎ সংবত্সরেণাগদী ভবতি। 

ভবতিচাত্র ৷ 

আস্াপনেচৈৰ বিরেচনে চ পানে তথাহারবিধিক্রিয়াস্থু 

সর্ধবোদরিভ্যঃ কুশলৈঃ প্রযোজ্যং ক্ষীরং শৃতৎ জাঙ্গলজোরসো বা ॥ 

পঞ্চদশোশহ্ধ্যায়ঃ | 

নি 
অথাতো মুঢ়গর্ভচিকিৎসিতং ব্যাখাাস্যামঃ । 

নাঁতঃ কষ্টতমমস্তি যধামৃগর্ভপল্যোন্ধরণমত্ত্র হি। * যোনি যকৃৎ 
প্লীহাস্ববিবরগর্ভাশয়ানাং মপো কর্ম কর্মব্যং স্পর্শেন। উতৎকর্ষণাপ কর্ষণ 

স্থানাপবর্তনোত্কর্তন ভেদন চ্ছেদন পীড়নজূর্কবণদারণানি চৈক 
হস্তেন গর্ভং গভিণীং বা হিংনত1 তশ্মাদধিপতি মাপৃচ্ছ্যপরঞ্চবত্বমাস্তা- 

ফোপক্রমেত । তত্র সমাসেনাষ্টবিধামৃঢ়গর্ভগ তি রুদ্দিষ্ট। স্বভাবগত অপি 

্রশ্নঃ সঙ্গাভবস্তি শিরসে! বৈ্টণ্যাদংসয়োজবনস্য বা। জীবতি তু গর্ভে 

স্ন্তিকাগর্ভনিহ্রণে প্রপন্টেত নিহৃন্ক,মশক্যে চ্যবনানন্থান্থ পশৃুয়াৎ 

তাশ্বক্ষ্যামঃ ॥ 

ইহামুতঞ্চ সোমঞ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনিদ। 

উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তৃরগো! মন্দিরে নিবসম্থতে ॥ 

ইদমমুতমপাং সমুদ্ধতং বৈ তব দে প্রুগ্চতু স্ত্রী। তদনল 

প্ৰনার্ক বাসবাস্থেসহ লবণান্ুবরৈদ্দিশস্থ শাস্তি 

যুক্তাঃপশোর্কিপাশাশ্চমুক্ষাঃ কুর্যোণ রশ্মার়ঃ | মুক্তঃ স রব তয়াদৃগর্ভ- 
এহ্োহি বিরমাবিতঃ। 
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ওষধানিচ বিদধ্যাদ্যথোক্তানি। মুতে চোত্তানায়। আতুগ্রসক্থ্য। 

বন্ত্রীধারকোন্নমিতকট্য! ধন্বননগবৃত্তি কাশাল্মলীমৃতন্ন ঘ্বৃতাভ্যাং ভরক্ষরিত্বা 

হম্তং যোনৌ প্রবেশ্য *গর্ভমুপহরেৎ। তত্র সক্থিভ্যামাগতমন্গলোম- 
মেবাচ্ছেৎ। এক সকৃথি-প্রপন্নগ্যেতর সকৃথি প্রনার্ধ্যাপহরেৎ। ক্ফিগ্ 
দেশেনাগতস্য শ্ফিগদেশং প্রপীভোদ্মুতক্ষিপ্য সকৃথিনী প্রসার্ধ্যাপ- 

হরে । তির্ধ্যগাগতস্য পরিঘস্যেব তিরংশ্চোনস্য পশ্চাদদ্বীমূদ্ধমুত্ক্ষিপ্য 

পূর্ববাদ্ধ মপত্যপথং প্রভ্যার্জবমানীয়াপহরেৎ। পার্খীপবৃত্তশিরস মং- 

সম্প্রপীড্যোদ্ধমুতক্ষিপ্য শিরোইপত্যপথমানীয়াপহরেৎ,। বাদ্য 

প্রতিপন্ন স্যোর্ধমুৎপীড্যাংসৌশিরোইনগুলোমমানীয়াপহরেৎ। দ্বাবস্ত্যাব- 

সাধ্যো মুঢ়গর্ভৌ। এবমশক্যে শস্ত্রমবচারয়েৎ সচেতনঞ্চ ন কথঞ্চন 

দারয়েত দার্য্যমাণে! হি জননীমাম্বানংচৈব ঘায়েৎ। 

তত্র স্সিয়মাশ্বাসা মগুলাগ্রেণান্ুলীশত্ত্রেণ বা শির বিদার্ধ্য শিরঃ- 
কপাল! স্তাহত্য শঙ্কুনা গৃহিত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেদভিন্নেশিরসি 

চাক্ষিকূট গণ্ডে বা অংসসংসক্তস্যাংসদেশে বাহুৎ ছিত্বা 'দুতি- 

মিবাততং বাতপুর্ণোদরং ব1 বিদার্যয নিরস্যান্ীণি শিথিলীভূত 

মাহরেজ্জঘনসক্তস্য বা জঘনকপালানীতি । 

যদ্যদঙ্গংহি গর্ভস্য তস্য শ্বজতি তত্তিষক্ । 

সম্যশ্বিনিহ্রেচ্ছিত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্বতঃ ॥ 

গর্ভস্য গতষ শ্চির্1 জায়স্তেইনিলকোপতঠঃ । 

তত্রানল্লমতির্বৈদেয। বর্তেত বিধিপৃর্ববকং ॥ 

নোপ্েক্ষেত মৃতংগভভ: মুহুর্তমপিপণ্তিতঃ। 

সহাগু জননীং ভস্তি নিরুচ্ছা সংপশুংযথ! ॥ 

মগুলাগ্রেণ কর্তব্যং ছেদামস্তর্রিলানতা | 

বৃদ্ধিপত্রংহি তীক্ষাগ্রং নারীং হিংস্যাৎ কদাচন ॥ 

অথাপতস্তীমপরাং পাতয়েৎ পুর্ববদ্ভিষক্। 

হন্তেনাপহরেদ্বাপি পার্খীভ্যাং পরিপীডা বা॥ 
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ধুহ্ুয়াচ্চ মুহুর্ন।রীং পীড়য়েদ্বাংসপিপ্ডিকাং 
তৈলাক্তষোনেরেবৎ তাং পাঁতয়েন্মতিযানভিষক॥ 
এবং নিহৃতশল্যান্ত সিঞ্চেছষেেণ বারিণ। । 

ততোহইভ্যক শরীরায়! যোধৌন্বেহংনিধাপয়েৎ ॥ 

এবং মৃদ্বীভবেদ্ষোনি স্তচ্ছংলং চোপশামাতি | 

কুষ্ণাতন্মূল গুষ্ঠেল৷ চিঙ্গু াগীসদীপাক। ॥ 

বচামতিবিষাং রাম্াং চব্যং সঞ্চ,৭াপায়য়েৎ | 

ন্সেহেন দোঁষল্ন্দার্থং বেদনোপশমায়চ ॥ 

ক!থখৈষাং তথ কন্ধং চূর্ণং বা দ্মেহ বর্জতং | 

শাকত্বগ্ঘিঙতৈরিষ! পাঠাকটুক রোহিনীঃ ॥ 

তথাতেজোবতীক্চাপি পায়য়েৎপূর্ববদভিষক্ । 

ত্রিরাত্রৎ পঞ্চসপ্তাহং তত£ন্সেহৎ পুনঃপিবেত ॥ 

পারয়েদ্বাসবং নক্ত মগিষ্টং বা হথসংস্কতং । 

শিরীষ ককুভাভ্যাঞ্চ তোয়মাচমনে হিতং ॥ 

উপদ্রবাশ্চ যেনো স্থাস্তান্ যথান্বমুপাচরেৎ। 

সর্ধতঃ পরিশুদ্ধাচ স্নিগ্ধ পথ্যাল্পভোজনা ॥ 

স্বেদাভ্যঙ্গপরানিত্যং তবেত ক্রোধ বিবর্জিত | 
পয়োবাতহরৈঃ সিদ্ধং দশ1হৎ তভোজনে ছিতং ॥ 

রসং দশাহং শেষেতু বথ। যোগমুপাচরেতৎ। 

বাপদ্রবাং বিশুদ্ধঞ্চ জ্ঞাত্বাচ বলবর্ণিনীং ॥ 

উদ্ধং চতুর্ভ্যোমাসেভ্যে। বিশ্যজেৎ পরিহারত্বঃ | 

যোনিসন্তর্পণেইভাঙ্গে পানে বস্তিযুভোজনে ॥ 

বলাতৈল মিদং বাস্যেদদ্যাদনিলবারণং | 

বলামূল কষারস্য দশমুগী ক্লতসাচ ॥ 

যবকোল কুলখানাং ক্কাথসা পয়সম্ভথ। | 

অষ্টাবষ্টো শুভাভাগ! স্ৈলাদেকম্তদে কতঃ ॥ 



অধ্যায় ১৫।] চিকিৎসিতস্থানং | ৩৮৯ 

পচেদাবাগ্য মধুরৎ গণৎ সৈন্ধব সংযুতং 
তথাগুরুং সর্জরসং সরলং দেবদারুচ ॥ 

মঞজিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কালানুলারিবাং। 

মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাং ॥ 

শতাবরানশ্বগন্ধীং শতপুষ্পাং পুনর্ণবাৎ | 

তৎসাধু“সন্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃগ্ময়েইপিব] ॥ 
প্রক্ষিপ্যকলসে সম্যক স্বনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ। 

বলাতৈলমিদংখ্যাতং সর্ধবাত বিকারনুৎ ॥ 

যথাবলমতো মাত্রাং স্ুতিকায়ে প্রদাপয়েখ। 

যাচ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুম্মান্ ॥ 

বাতক্ষীণে মর্ম্মহতে মথিতেইভিহতে তথ। | 

ভগ্নেশ্রমাভিপন্লে চ সর্ধঘৈবোপযুজ্যতে ॥ 

এদাক্ষেপকাদীন্বৈ বাতবাধীনপোহতি । 

হিকাং কাস মধ্ধীমন্থং গুল্সং শ্বাসঞ্চ ইুষ্তরং 1 

ষণা সান্ুপযুঞ্জৈতদন্ত্রবৃদ্দিমপোহতি । 

প্রত্য গ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্চ স্থির যৌবন: ॥ 
রাজ্ঞ। মেতদ্ধি কর্তব্যৎ রাজমাত্রাশ্চ ষে নরাঃ। 

নুথিনঃ সকুমারাশ্চ ধনিনশ্চাপি যে নর ॥ 

বলাকষায়পীতে ষস্তিলেভো। বাপ্যনেকশঃ | 

তৈলমুৎগাদ্য তৎকাথশতপাঁককৃতং শুভং ॥ 

নিবধতে নিভৃতাগারে প্রবুঞীত যথাবলঙ | 

জীণেহন্নিন্ পয়স' স্সিকমন্্রীয়াৎ ষঠিকৌদনং ॥ 
অনেন বিধিনাদ্রোণমুপবুজান্নমীরিতং। 

ভূঞ্জীত দ্বিগুণং কালং বলবর্ণান্থিতস্ততঃ ॥ 

সর্বপাপৈর্ধিনিমুক্তঃ শতাযুঃ পুরুষো ভবেৎ। 

শতৎ শতং তথোতকর্ষে! দ্রোণে দ্রোণে প্রকীন্তিতঃ ॥ 



৩৯০৩ সৃঞ্রুচত2 | অধ্যায় ১৬। | 

বলাকলেনাতিবল। গুড়,চ্যাদিত্যপর্ণিষু ।. 

সৈরেয়কে বীরতরোৌ শতাবর্ধযাং ত্রিকপ্টকে ॥ 
তৈলানি মধুকে কুর্ধ্যাৎ প্রসারণ্যাঞ্চ বুদ্ধিমান্। 
নীলোৎপলং বরীমূলং গব্যেক্ষীরে বিপাচয়েৎ ॥ 
শতপাঁকং ততন্তেন তিলটৈলং পচেদ্দভিষক্ । 

বলাতৈলন্ত কক্বকাংস্ত স্পিষ্টাংস্তত্রদাপয়েৎ ॥ 

সর্বেষামেব জানীয়ছুপযোগং চিকিৎসকঃ ॥ 

বলাতৈলতদেতেষাং গুণাংশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ 

নক 

যোড়শোহধ্যায়ঃ| 

অথাতো বিদ্রবীনাং চিকিৎসিতং বাাখ্যাস্যামঃ | 

উক্তা বিদ্রধয়ঃ ড়. যে তেঘসাধ্যন্ত সর্ধ্বজঃ । 

শেষেঘামেষু কর্তব্যা ত্বরিতঃ শোফবত ক্রিয়। ॥ 
স্থরঙ্গী মূল কক্ধেত্ত ঘ্বততৈল বসাধুতৈঃ। 
স্থখোঞ্চে। বহলোলেপঃ প্রযোজেযাবাত বিদ্রধো ॥ 

সানুপৌদক মাংসস্ত্র কাকল্যাদিঃ স্তর্পণঃ | 
স্বেহায সিদ্ধোলবণঃ প্রযোজাশ্চোপনাছনে ॥ 

বেশবারৈঃ সকৃশবৈঃ পয়োভিঃ পায়সৈজাথা। 

স্বেদয়েৎসততং চাপি নিহরেচ্চাপি শোশিতং ॥ 

সচেদেবমুপক্রান্তঃ পাকায়াভিমুখোষদি। 

ংপাচয়িত্বা শঙ্ত্রেণ ভিন্দাত্তিলঞ্চ শোধয়েৎ ॥ 

পঞ্চমূল কষায়েণ প্রক্ষাল্য লবণোত্বরৈঃ । 
তৈলৈর্ভদ্রাদি মধুকসংযুক্তৈঃ প্রতি পুরষ্নেৎ? 



অধ্যায় ১৬1] চিকিৎসিতস্থানং । ৩৯১ 

বৈরেচনমিক যুক্তেন ভ্রৈবুতেন বিশোধ্য চ । 

পৃথক্ পর্থ্যাদি সিচ্ছেন ব্রৈবৃতেন চ রোপয়েৎ ॥ 

পৈত্তিকং শকরালাজ।! মধুটৈঃ সারিবাধুতৈঃ । 
গ্রাদিহাত্ক্ষীর পিছৈর্বা পয়ন্তোশীরচন্দনৈঃ ॥ 

পাটকাঃ শীতকষায়েব্ব! ক্ষীরৈরিক্ষুর সৈম্তথ1। 

জীবনীয় ঘ্বতৈর্ব।পি সেবয়েচ্ছর্করাযুতৈঃ ॥ 

তৃৰৃদ্ধরীত কীনাঞ্চ চুর্ণং লিহ্যান্মধুদ্রবং | 
জল্টেকোভিহরেচ্চাস্থক্ পক্কং চাপাদ্য বুদ্ধিমান্ | 
দ্বীরবৃক্ষ কষায়েণ প্রক্ষালোৌদকজেন বা। 

তিলৈঃ সযষ্টিমধুকৈঃ সক্ষৌ্রৈঃ সপ্পিবাধুতৈঃ ॥ 
উপদিহা প্রতন্ুন! বাসস] নেষ্টয়েদবরণৎ | 

প্রপৌ গুরীক মঞ্িষ্ঠা মধুকোশীর পদ্মকৈঃ ॥ 
সহরিটদ্রঃ কৃতৎ সঙ্গিঃ সক্ষীরৎ ব্রণরোপণং | 

ক্ষীরগুর্লাপৃথকপণাঁ সমঙ্গারো প্রচন্দটনঃ ॥ 
নাগ্রোধাদিপ্রবালেষু তেষাং তক্ষথব! কৃতং। 

নক্তমালসা পত্রাণি তরুণানি ফলানিচ ॥ 

স্থমনায়াশ্চ পত্রাণি পটো।লারিষউয়োস্তথা । 

তবে হুরিপ্রে মধুচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্ুয়োহিপী ॥ 
প্রিয়ঙুঃ কুশমূলঞ্চ নিচুলস্যত্বগেবচ । 

ম্রিষ্ঠাচন্দনোশীর মুৎপলং সারিবাত্রিবৃৎ ॥ 

এতেষাংকার্ষিটৈতাগৈত্বত প্রস্থং বিপাচয়েত । 

দুষ্টব্রণ প্রশমন নাড়ীব্রন বিশোধনং ॥ 

সদ্যশ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভং। 

ছষ্ট ব্রণাশ্চ “য কেচিদ্ যেচোৎস্থই-ক্তিয়! ব্রপাঁঃ ॥ 
নাভ্যো গম্ভীরিক] যাশ্চ সদাঃশ্ছিল্নাম্ততৈ বচ। 

অগ্রিক্ষারকতাশ্চৈব যে ব্রণ। দারুণ অপি॥ 



৩৯২ স্বশ্রুতঃ | অধ্যায় ১৬।] 

করঞ্জাদ্যেন হবিষ। প্রশাম্যতি ন সংশয়ঃ | 

ইষ্কাসিকতা লোহ গোশকৃত্ত,ষ পাংশুভিঃ। 
মুত্রিরুষ্ঃশ্চ সততং শ্েদয়েৎ শ্লেশ্বিদ্রধিং | 

কষায় পানৈর্বমনৈ রালেপৈরুপনাহনৈঃ ॥ 

হরেদ্দোষানভীক্ষং চাপ্যলাব্বাস্থকৃতখৈবচ | . 

আরগ্বধকষায়েন পক্কং চাপাদ্য ধাবয়েৎ॥ 

হরিদ্র। জ্রিবৃতাশক্ত, তিলৈর্মধুসমা যুতৈঃ। 
পূরযিত্বা ব্রণৎ সম্যগ্বরীরাৎ কীত্িতংযথ! ॥ 
ততঃকুলখিিকাদস্তী ত্রিবৃচ্ছ্যামার্ক তিন্বটকঃ। 

কুর্ধ্যাত্তিলংসগোমুত্রং হিতং তত্র সটসৈদ্ধবং ॥ 

পিস্তবিদ্রধিবৎসর্বাঃ ক্রিয়া নির বশেষতঃ। 

বিদ্রধোঃ কুশল: কুর্ষ্যাদ্রক্তাগন্ত নিমিততয়োঃ ॥ 

বরুণ[দিগণক্াথমপক্েইভ্যস্তরোখিতে । 

উষকাদি প্রতীবাপং পিবেদ্বিদ্রধিশান্তয়ে ॥ 

অনয়োর্বর্গয়োঃ সিদ্ধং সপ্লির্বরবরেচনেনচ | 

অচিরাদ্বিদ্রধিং হস্তি প্রাতঃ প্রাতনিষেবিতং ॥ 

এভিরেব গটৈশ্চাপি সংসিদ্ধং শ্লেহসংঘুতং । 
কাধ্যমাস্থাপনহ ক্ষি প্রং তথৈবাপ্যন্ুবাসনং ॥ 

পানালেপন ভোজ্যেষু মধুশিগ্দ্রমোইপিণা । 

দত্বাধাপো যথাদোষম পকং হস্তি বিদ্রধিং ॥ 

তোর়ধান্যা মৃত্রৈস্ত পেয়োবাপি স্ুরাদিভিঃ। 
যথা দোষগণকাথেঃ পিবেদ্বাপি শিলাজতু ॥ 

প্রধানৎ গুগ্গুলুঞ্চাপি শুষীঞ্চ স্বরদারুচ | 

নেহোপনাহোৌ কুরধ্যাচ্চ সদাচাপ্যন্ুলোমনৎ ॥ 
যথোদ্ধিষ্টাং পিরাৎ বিধ্যেৎককজে বিদ্রধোৌভিষক্ । 
রক্তপিভানিলোথেষু কেচিদ্বাহৌ বদস্তিতু ॥ 
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পন্ধং বা বহিরুত্নদ্ধং ভিত্বা ব্রণবদাচরেৎ। 
ক্রতেষদ্ধমধোবাপি মৈরেয়াস্ন্রাসটব2 

পেয়োবরুণকাদিস্ত মধুশিগৃক্রমোইপিবা । 

শিগ্মূলজলেসিদ্ধং সসিদ্ধার্থকমোদনং ॥ 

যঝকোলকুলখানাং যুষৈভূর্জীত মানবঃ 

গ্রাতঃপ্রাতশ্চ সেবেত মাত্রয়া টৈন্বকংঘ্বতং ॥ 

ত্রিবৃতাদিগণকাণথসিন্ধং াপুযুপশাস্তয়ে | 

নোপগচ্ছেদ্যথাপাকং প্রযতে ততথ। ভিষক্ ॥ 

পর্যযাগতে বিদ্রধৌতু সিদ্ধিনৈকাস্তিকী স্থতা । 

প্রত্যাখ্যায়তু কুব্বীত মজ্জ-জাতং তু বিদ্রধিৎ । 
স্নেহ স্বের্দোপপন্নানাং কুধ্যাদ্রক্কাবসেচনং । 

বিদ্রধুাক্তাং ক্রিয়াং কুর্ধযাৎ পকেবাস্থিতু ভেদয়েৎ ॥ 

নিঃশল্য মথবিজ্ঞায় কর্তব্যং ব্রণ শোধনং ! 

ধাবেপ্তিক্ত কষায়েণ তিক্তং সস্পিন্তথাহিতং ॥ 

য্দিমজ্জ পরিশ্নাবে! ন নিবর্ততে দেহিন2। 

কুর্যাৎ সংশোধনীয়ানি কষায়াদীনি বুদ্ধিমান্ ॥ 

প্রিয় ধাতকী রোধ কট্ফলং নেমি টসন্ধবং। 
এতৈস্ভৈলং বিপক্তব্যৎ বিদ্রধিব্ণরোপণং ॥ 

সগ্ডদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

অথাতো বিসর্প নাড়ী স্তনবোশচিকিৎলিতৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ । 

সাধ্য বিস্প স্ব আদিতো যে ন সন্সিপাত ক্ষত ভি সাধ্য । 
সাধ্যেতু তৎপথ্যগণৈর্বিদধ্যাদ্ ঘ্বতানি সেকাঁংশ্চ তথোপদেহান্ ॥ 
সুস্তা শতাহব! সুরদারু কুষ্ঠং বারা হিকুস্তম্বুরু কষ্ঃগন্ধ! | 

বাতাত্মকে চোঞ্চগণ।: প্রযোজযাঃ মেকেষু লেপেষুতণা ঘ্বৃতেষু 
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যৎপঞ্চমূলৎ খলুকণ্টকাখ্য মল্নং মহচ্চাপ্যথ বল্লিজঞ্চ । 
তচ্চোপযোজ্যৎ ভিষজা প্রদেছে তকে ঘ্বতেচাপি তথৈব তৈলে ॥ 

কসেরু শর্গাটক পদ্নগুন্্রা সটশবলাঃ সোৎপল কর্দমাশ্চ। 
বস্ত্রাস্তরাঃপিত্তকৃতে বিসর্পে লেপ] বিধেয়াঃ সত্বতাঃস্শীতাঃ ॥ 

হীবের লামজ্জক চন্দনানি শ্রোতোজমুক্তামণিগৈরিকা শ্চ। 

ক্ষীরেণপিষ্টাঃ সন্বতাঃ সুশীতা লেপাঃ প্রযোজ্য স্তনবঃ কথায় ॥ 

প্রপৌগুরীকং মধুকং পয়স্তা মঞজিষ্টিক৷ পল্মক চন্দনে চ। 
স্থগন্ধিক! চেতি স্থখায় লেপাঃ পৈত্তে বিসপ্লে ভিষজ। প্রযোজ্যাঃ ॥ 

ন্যগ্রোধবর্গৈঃ পরিষেচনঞ্ ঘ্বৃতঞ্চ কুর্যাৎ স্বরসেন তস্য। 

শীতৈঃ পায়োভিশ্চ মধুদকৈশ্চ সশর্করৈরিক্ষুরট্সশ্চ সেকান্ ॥ 
গ্ুতস্য গৌরী মধুকারবিন্দ রোধাম্ুরাজাদন গৈরিকেষু । 

তথার্ষভে পদ্মক সারিবাস্ু কাকোলি মেদ! কুমুদোৌংপলেষু ॥ 

সচন্দনায়াৎ মধুশর্করায়াৎ দ্রাক্ষা স্থিরা পৃশ্থি শতাহবয়াস্থু | 
কন্ধীকুতাস্দক মত্র দত্বা! ন্যগ্রোধবর্গস্য তথা স্থিরাদেঃ ॥ 

গণস্যবিাদিক পঞ্চমূল্যা শ্চতুর্গ,ণং ক্ষীর মথাপি তন্বৎ। 

প্রস্ঠং বিপক্কং পরিষেচনেন পৈত্তী নিিন্যাত্ত, বিদর্প নাড়ীঃ ॥ 
বিস্ফোট ছুষ্টব্রণ শীর্ষরোগান্ পাকং তথাম্তস্য নিহস্তি পানাৎ। 

গ্রহার্দিতে শোধিশি চাঁপি বালে দ্বতংহি গৌর্যযাদ্দিক মেতদিষ্টং ॥ 

অজাশ্বগন্ধা সরল] সকাল] সৈকৈষিক] চাপ্যথবাজশুজী | 

গোমূত্র পিষ্টো বিভিতঃ প্রদেছে হন্যান্বিসর্পং কফজৎ স শীঘ্বং ॥ 
কালানুসার্য্যাগুরুচোচ গুঞ্জ। রান্না বচাশীত শিবেক্্রপর্ণযঃ | 

পালিন্দি মুঞ্তাতমহীকদন্বা হিতা বিপর্পেষু কফাত্মকেষু ॥ 

গণন্ত যোজে]। বরুণ প্রবৃত্তঃ ক্রিয়ানু সব্বান্্ বিচক্ষণেন । 
ংশোধনং শোণিত মোক্ষণঞ্চ শ্রেষ্টং বিসর্পেষু চিকিৎসিতংছি ॥ 

সর্বাংশ্চ প্কান্ পরিশোধ্যধীমান্ ব্রণক্রমেণোপচরেদ্যথোক্তং | 

নাড়ী ত্রিদোষপ্রভবা ন সিধ্যেচ্ছেযাশ্চতত্রঃ গ্রতিযত্বাধ্যাঃ ॥ 
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তত্রাংনিলোথা মুপনাহ্য পুর্ব মশেষতঃ পুয়গতিং বিদার্ধ্য । 

তিলৈরপামার্গ ফটলশ্চ পিষ্ট] সসৈম্ধটৈর্বন্ধনমত্র কুরধ্যাৎ ॥ 

প্রক্ষালনে চাপি সদাব্রণস্ত য়োজা মহদ্যতখলু পঞ্চমূলং 

হিংআ। হরিদ্রাৎ কটুকাং বলাঞ্চ গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিহমূলাং | 

সংহ্ৃতা তৈলৎ বিপচেত্বণন্য সংশোধনৎ পূরণ রোপণঞ্চ | 

পিন্তাত্মবিকাং প্রাগ্ুপনাহ্যধীমান্ উৎকারিকভিঃ সপয়োদ্বতাভিঃ ॥ 

নিপাত্য শঙ্ত্রং তিল নাগদন্তী যষ্ট্যাহ্ব কটক্কঃ পরিপুরয়েত্তাং। 

প্রক্ষালনে চাপি সসোমনিত্বা নিশাপ্রযোজ্যা কুশলেন নিত্যং ॥ 

শ্তামাব্রিভণ্তী ভ্রিফলাস্তুসিদ্ধং হরিদ্রয়োরোধ্ক বৃক্ষয়োশ্চ। 

গ্বতং সহ্দ্ধং ব্রণতর্পণেন হন্য!দ্গতিৎ কোষ্ঠ গন্তাপি যা স্যাৎ্॥ 

নাড়ীং কক্ষোখামুপনাহ্ সম্যক্ কুলথ সিদ্ধার্থক শক্ত,.কিনবৈঃ | 

মৃদুরুতামেধ্যগুতিৎ বিদিত্বা নিপাতয়েচ্ছস্ত্রমশেষকারী ॥ 

দদ্যাদ্বণে নিম্বতিলান্ সুপিষ্টান্ সুরাষইলাটসন্ধব সম্প্রযুক্তান্। 

গ্রক্ষালনে চ।পি করঞ্জনিম্ব জাত্যক্ষপীলু শ্বরসাঃ প্রযোজ্যাঃ ॥ 

স্ুবর্চিক। সৈদ্ধব চিত্রকেষু নিকুস্ত চাঁলীশনল রূপিকান্থ। 

ফলেঘপা মার্গ.ভবেধু চৈৰ কুর্য্যাৎসমৃত্রেষু হিতায় তৈলং | 

নাড়ীন্তণলা প্রন্তবাঁং বিদার্ধ্য নিষ্ব ত্যশলা প্রবিশোধ্য মার্গং। 

সংশোঁধয়েৎ শৌদ্রত্বত প্রগ।ট়ৈ স্তিলৈস্ততো! রোপণমস্য কুর্ধ্যাৎ॥ 

কুম্তীক খঙ্জুব কপিখ বিন্ব বনম্পতীনাঞ্চ শলাটুপগৈঃ | 

কৃত্ব। কষায়ং বিপচেন, হৈল মাবাপ্য মুস্তাসরল। প্রিয়নুং ॥ 

সগন্ধিকা মোচরস্ণৃহিপুষ্পং রোধং বিদধ্যাদপি ধাতকীঞ্চ। 
এতেনশল্য প্রভবাচনাড়ী রোহেছ্ব,ণোবা স্থুপ মাগুটচৈৰ ॥ 

কৃশ ছুর্বলভ'রুণাং নাড়ীমর্মশ্রতাচ বা । 

ক্ষার সথত্রেণতাং ছিন্দ্যান্লতু শস্ত্রেণ বুদ্ধিমান্ ॥ 

এষণ্য। গতিমন্বিষ্য ক্ষার হুত্রানুমারিণীং |. 

হুচীং নিদপ্যাদগত্যন্তে তথোম্নম্যাণ্ড নিহরেৎ॥ 



৩৯৬ স্থশ্ুঃতও । অধ্যায় ১৭1] 

সুত্রস্যাস্তং সমানীয় গাঁটবন্ধৎ সমাচরেৎ। 

ততঃক্ষারবলৎ বীক্ষা হ্ত্রমন্তৎ প্রবেশয়েৎ ॥ 

ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদেযো যবান্নচ্ছিদ্যতে গতিঃ। 
ভগন্দরেইপোষ বিধিঃ কার্যে! বৈদোনজানত। ॥ 

অর্ব,দাদিষু চোতক্ষিপা মূলে স্থত্রং নিধাপয়েৎ। 

স্চীভির্যববন্তাভি রচিতং ব। সমস্ততঃ 

মূলে স্থত্রেণ বন্ধীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্ব ণং | 

যাস্ধিব্রণীয়েইভিঠি তাস্ত বর্ত্যস্তাঃ সর্ব্বনাড়ীষু ভিষগ্বিদধযাৎ। 
ঘোণ্টাফপত্প্নবৰণানি লাক্ষা! পুগীফলং ব1 লবণঞ্চ পত্রং ॥ 

স্মহ্যর্কদপ্ধেন তু কল্কএষবর্তাককতোহসন্তাচিরেণ নাড়ীঃ | 

বিভীত কাত্রীস্থিবউপ্রবাল৷ হরেণুকাশঙ্খিনি বাঁজম্স্য । 

বারাছিকন্দশ্চহথ। প্রদেয়! নড়'বু তৈলেনচ মিশ্র তব, 

ধুত্তরজং মদন কোদ্রবজঞ্চ বীজং 
কফোঁশাতকী শুকনাস! মগভোজনীচ ॥ 

অক্কোটবীজকুন্তুমৎ গতিযু প্রযোজ্য 
লাক্ষোদকাহত মলাস্থ বিকৃহাচুর্ণং ॥ 

চুর্ণাকতৈরথ বিশেশ্রিত মেভিরেব 

তৈল প্রযুক্ত মচিরেণ গতিৎ নিহন্তি । 

এঘেব মূত্র সহিতেধু টিধায় তৈলৎ 
ঘতসাধিতং গতিসপেহতি সধ্বরাআাত ॥ 

পিগ্ডীতকস্যতু বরাহু বিভাবিতস্য 

মূলেষু কন্দদকলেষু ৮ সৌবহেষু। 
তৈলং কৃতং গতিনপোহতি শীত্রমেতৎ 

কন্দেষু চামর বরাদুধ লাহ্বয়েষু ॥ 

ভল্লাতকার্ক মরিস্ট জ «ণোত্বমেন 

দিদ্ধং বিড়লরজল বয় টিঅকৈশ্চ | 
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. স্যান্মার্কবস্য চ রসেন নিহস্তি টতলং । 

নাড়ীং কফানিলকৃতামপভীং ব্রণাংশ্চ ॥ 

স্তন্যে গতে বিকৃভিমাশ্তীভিষকৃতু ধাত্রীং। 

পীতাং ঘ্বৃতং পরিণত্েেইহনি বাময়েত্ত, 

নিম্বোদকেন মধুমাঁগধি কাবুতেন ॥ 

বান্তাগতেইহনিচ মুদ্গরসাশনান্তাৎ ॥ 

এবংল্রাহৎ চতুরহৎ মড়হৎ বমেদ্বা সর্পিঃপিবেতভ্রিফলয়! সহসংযুতং বা । 
ভাগীং বচামতিবিষাং স্ৃবদারুপাঠাং মুস্তাদিকং মধুরসাং কটুরোহিণীঞ্চ। 
ধাত্রীংপিবেক, পয়সঃ পরিশোধনার্থ মারগ্বধাদিষু বরং মধুন1 কষায়ং। 

সামান্তমেতহুপদিষ্টমতো। বিশেষ! 

দেশষান্ পয়োনিপতিভান্ শময়েদ্ যথাম্বং ॥ 

(রোগতস্তনোখিশহমবেক্গা ভিষপ্বিদধ্যাৎ 

বন্বিদ্রধাবভিভিতং বভশো নিপানহ | 

. সম্পচ্াযমানপি তন্ধক বিনোপনাইভঃ 

সস্ভোজনেন খলু পাচয়িতং যাভিত ॥ 

শীদ্ব-স্তনোহি. মদ্রমাংসতয়োগনজ্ধঃ সর্বঘ গ্রাকোথমুপযাভাবদীয্যতে চ 

কেচ দুগ্ধুকরিণীঃ প+"হৃত' ন'ডঃ কষ্ণঞ্চ চুচুকষুগং বিদর্ীত শস্বং । 

মানে বিদাতিনি *খথৈব ণ“তচ পাকং 

ধাত্রাঃক্ডনৌ সততমের চ নির্দহীত ॥ 

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ | 
পপ িসপা 

অথাতো  গ্রন্থ্য 'চর্ধা,দ গলগণড চিকিৎসিতং ব্য'খ্যান্থ্যামঃ | 

গ্রন্থিঘাথামেষু ভিষগিদধা! চ্ছোফ ক্রিয়ায়ীং বিহিত বিশিজ্ঞঃ | 

রক্ষেদ্বলংচাশি নয়ন তাং তদ্রক্ষিতঃ ব্যাধিবলং নিহস্তি। 

২১৪ 
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তৈলংপিবেৎ সর্পিরথে। দ্বয়ং বা দত্বা বসাং বা ভ্রিবৃতং বিদধ্যাৎ ॥ 

অপেছিবাতা দশমুল সিদ্ধং বৈদাশ্চতুঃ স্নেহ মো দ্বরং ব1। 
হিংস্াথ রোহিণ্যমৃভাগ ভার্গী শ্তোনাক বিন্বাগুর কষ্ণগন্ধ1ঃ | 

গোজীচ পিষ্টা সহতালপক্র্যা গ্রন্থৌ বিধেয়ো ইনিলঙ্গে প্রলেপঃ। 

শ্বেদোপনাহান্ বিবিধাংশ্চ কুর্।২ তথ প্রসিদ্ধানপরাংস্চ লেপান্ ॥ 
বিদার্ধ্য বা প্কমপোহ পুয়ং প্রক্ষাল্য বিস্বার্ক নরেন্দ্র তোয়ৈঃ | 

ভিটৈঃ,সপঞ্চাঙ্গুল পত্রমিট্রৈঃ সংশোধয়েৎ সৈদ্ধন সম্প্রযুক্তৈ: ॥ 
শুদ্ধং ব্রণং বাপুযুপরে!পয়েয়ু ক্তৈলেন রান্না সরলাম্বিতেন | 

বিড়ঙ্গবন্ঠী মধুকামৃতাভিঃ সিক্ছেন বা ক্ষীর সমন্থিতেন ॥ 

জলোৌকসঃ পিত্বরুতে হিতাস্ত ক্পীরেশনকাভা'ৎ পরিষেচনঞ্চ । 

কাকোলিবর্গস্ত চ শীতলানি পিবেৎ কষাযাণি সশর্কবানি ॥ 

দ্রাক্ষারপেনেক্ষুরসেন বাপি চুর্ণৎ পিনেচচাপি ভরীতকীণাং | 

মধূক জন্বজ্দুন বেতসানাং ত্বগ্*ঃ প্রদেচান বচারয়েত ॥ 

শর্করৈর্বা তণশৃনাকন্দৈ দিহযাদ ভীক্ষ' মুচুকুন্দকৈর্র্বা । 

বিদধর্যয বা পক্কমপোহ্ পুয়ৎ ধাবেৎ কষায়েন ৰনম্পত'নাং ॥ 

তিিলৈঃ সবষ্টমধুটৈ বিবিশ্োধ্য সপ্পিত প্রযোজ্য মধূরৈর্িপ্কং ॥ 

ব্ৃতেষু দোষেষু ষথানুপুব্বং গ্রস্থৌ ভিষক্ -শ্লক্ম সমুখিতেতু ॥ 
প্দির্লস্য বিশ্লাপনমেৰ কুরধ্যাদঙ্গ,ষলোঠেশপলবেণু দট্গঃ | 

বিকক্ক সাঁরগ্রধক+কনন্তী কাকাদনী তাপল রুক্ষ মুলৈঃ ॥ 

আলেপয়েৎ পিগফলার্ক ভাগ করগ্জ কালামদনৈশ্চ বিদ্ধান্। 
অমর্ম্রজ্রাতং সমমপ্রবাত মপক্ক মেবাপহরেদ্বিদাধ্্য | , 

দহেতস্থিতে বাস্থজি সিদ্ধকর্মা সদ্যক্ষতোক্তঞ্চ বিধিৎ বিদধাৎ। 

যা মাৎসকন্দাঃ কঠিন বৃহত্য স্তাঘেষ যোজ্যশ্চবিধির্বিধিট্ৈং | 
শন্ত্রেণ বাপাদ্য স্ুপক্ষমাণ্ড প্রক্ষালয়েৎ পণ্যতমৈঃ কষাটয়ঃ 1 

সংশোধনৈস্তঞ্চ বিশোধয়েযুঃ ক্ষারোত্তরৈঃ ক্গৌত্রত্বত প্রগাটৈ: | 

গুদ্ধেচ তৈলত ত্বন্চারণীয়ৎ বিড়ঙ্গপাঠারজনী বিপকৎ ॥ 
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মেদঃ সমুখে তিলকক্দিগ্ধং দত্বোপরিষ্টাদৃছ্ধি গুণং পটাস্তং । 

হুতাশতত্তেন মুহুঃপ্রমৃজ্যালোহেন ধীমান দহনংছিতায় ॥ 
প্রলিপ্য দার্বামথ লাক্ষয়া! ব! প্রতপ্তয়া ম্বেদন মন্য কার্ধ্যং । 
নিপাতা বা শঙ্সমপোহামেদে দহেত আ্রপক্স্বথব ব্দার্যা | 

প্রক্ষাল্য মুত্রেণ তিলৈঃ স্ুৃপ্ষ্টেঃ সুবর্চিকা্যরহরিতালমিশৈঃ। 

সৈন্ধবৈঃ ক্ষোপ্রঘত প্রগাচৈঃ ক্ষারোত্তরৈরেন মণ্ডি প্রশোধ্য ॥ 

তৈলং শিদধ্যান্দিকরঞ্জ গঞ্জ বংশাবলেখেদ্গুদমুত্রসিদ্ধং | 

জীমূতটৈঃ কোশবতীফলৈশ্চ দত্তীব্রবন্তী রিবৃতাস্ুটচব ॥ 
সপ্পিংকতং হস্ত্যপচীং প্রবুদ্ধাং দ্বিধা প্রবুত্তং তছুদারবীর্য্যং | 

নিগু্িজাতীবরিহিষ্ট যুক্তৎ জীমূতকং মাক্ষিক সৈন্মবাঢাং ॥ 

অন্ভিগ্রতপ্রং বমনং প্রগগাচৎ ছুষ্টাপচীযুন্তমমাদিশস্তি। 

কৈটর্র্যবগ্ধী কববীর সিদ্ধং লং হিতং মুদ্ধবিরেচনঞ্চ । 

শাখোটকস্য ্নরসেনসিদ্ধং তৈলং হিতং নসা বিরেচনেষু। 

মধূক সারশ্চ ভিতোশইনপীড়ে ফলানিশিগ্রোঃ খরমঞ্জরৈর্ববা ॥ 

্রস্থীনমর্ম্ম প্রবান পক্কানুদ্ধ ত্যচাগ্রিং বিদধীত পশ্চাৎ। 

ক্ষারেণ বাপি প্রতিসারযেত্ত, সংলিখ্য শস্ত্রেণ যথোপদেশহ ॥ 

পাঞ্চিং প্রতিদ্বাদশ চাস্ুলানি ভিতেজ্জবস্তিং পরিবর্জা ধীমান্। 

বিদাধ্য মত্গ্তাগুনিভানি পৈদ্যোনিঃকুষা জালান্ধনলং বিদধ্যাৎ ॥ 

আগুল্ফ কর্ণাৎ স্ুমিতস্ত জন্তোস্তস্তা্টভাগং খুলকাদ্বিভজ্য ॥ 
ঘোণর্জ,বেধঃ সুররাজ্সবন্তে হিত্বাক্ষিমাত্রং ত্বপরে বদস্তি ॥ 

মণিবন্ধোপরিষ্টচদ্বা কুর্সযাদ্রেখাত্রয়ং ভিষক্। 

অন্ুুল্যন্তরিতং সমাগপচণনাং নিবৃত্তয়ে ॥ 

চুর্ণসাকালে প্রচলাক কাক গোধাহি কুর্মপ্রভবাঃ মসীন্ত। 

দদ্যাচ্চ তৈলেন সহে্ুদীনাং যদ্নক্ষাতে শ্লীপদীনাঞ্চ তৈলং ॥ 

বিরেচনং ধম মুপাদদীত ভবেচ্চনিতাং যবমুধগতভোজী । 

করুরুকৈর্ববারুক নারিকের পিয়াল প্ধাঙ্থুল বীছচু্ণৈঃ ॥ 
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বাতার্ব,দং ক্ষীরপ্বতাঘু সিদ্ধে রুষঃ সততলৈ রুপনাহয়েত, | 

কুর্ষযাচ্চ মুখ্যান্যুপনাহনানি সিদ্বৈশ্চ মা'সৈরথ বেসবারৈঃ ॥ 
স্থেদং বিদধ্যাৎ কুশলম্ত্ব নাডা। শৃঙ্গেন রক্কৎ বহুশে। হুরেচ্চ । 
বাতদ্ নির্ধাহ পয়োইম্ন ভাগৈঃ সিদ্ধং শতাখাং ত্িবৃতং পিবেদ্ব ॥ 

শ্বেদোপনাভ] মুদবস্ত পথ্যাঃ পিস্তার্ব্ব,দ কাষ বিরেচনধ্চঃ | 

বিশ্বধা চোড়,ম্বরশাক গোজী পত্রৈভশং ক্ষৌদ্র যুতৈঃ প্রলিস্পেৎ ॥ 
শ্ক্ষীকৃতৈঃ সঙ্ভবরস প্রিরন্ পতঙ্গ রোধাপঞ্জন যষ্টিকাহ্বৈঃ। 

বিশ্রাবাচারগ্বধগোজী সোমা শ্তামাচ ফোজ্াা কুশলেন তলপে ॥ 

শ্তামাগিরিহ্বাঞ্জন কীরসেষু দ্রাক্ষারদে সপ্পুলিকারসেচ। 

ঘ্বতংপিবেৎ ব্লীতক সংগ্রসিদ্ধং পিভ্ার্ব দে! তক্জঠরীচ জন্তঃ ॥ 
শুদ্ধসা জস্তোঃকফজেহর্ব্ব ,দেতু রন্টেইরপিক্তেতু ততোবর্ব,দংতৎ্ | 

দ্রবাণি যানুদ্ধমধশ্চ দোষান্ হরস্তি তৈ কক্ককৃতৈঃ প্রদিহ্যাৎ ॥ 

কপোত পারাবত বিড়বিনমশ্রৈঃ সকাংস্যনিলৈঃ শু কলাঙ্গল।খ্যেঃ | 
ঘুত্রৈস্তকাকাদনি মুলমিশ্ৈঃ ক্ষারপ্রদিদ্ধৈরণব। গুদিহ্যাৎ ॥ 

'নিষ্পাৰ পিণ্যাককুলথকক্কৈ মাৎসপ্রগাড়ে দণিমন্তযুট্তিত | 

লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়োষথাত্র মুস্ডনস্তি মৃচ্ছন্ত্যথ মক্ষিকাস্চ ॥ 
অল্পাবশিষ্টে কমিভিঃ কৃতেচ লিখেত্তভোইগ্নিংবিদধীত পশ্চাৎ । 

ষদল্লমূলং ত্রপুতাম্দীস পট্টেঃ সমাবেষ্টা তদায়সৈর্ব ॥ 

ক্ষারাগ্রিশক্রাণ্য সকৃদ্বিদধ্যাৎ গ্রাণানহিংসন্'ভিষগ গ্রামস্তঃ | 

আস্ফোত জাতীকরবীরপত্রৈ কষায়মিষ্টং ব্রণ শোধনার্থং ॥ 

শুদ্ধেচ তৈলং বিদধীতভাগী বিড়ঙ্গপাঠা ত্রিফলারিপকং । 

ষর্চ্ছয়। চোপ গতানি পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্বিধিজঃ ॥ 

মেদোহর্ব,দং শ্থিন্ন মথোবিদার্ধ্য বিশোধা সীবোদ্গতরকমাশু। 

ততোহরিদ্রাগঠ্ধূম রোঁধ্ পঞুঙ্চূর্ণৈঃ সমনঃশিলালৈঃ ॥ 
ব্রণং প্রতিগ্রাহা মধুপ্রগাটেঃ করঞ্লতৈলৎ বিদধীত শুদ্ধ । 

সশেষ দোষাপিহি যোহর্ব,দ[নি করোতিতান্যাণ্ড পুনর্ভবস্তি ॥ 
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তক্মাদ শেষাণি সমুদ্ধরেত, হস্থাঃ সশেষাঁণি ধথাছি বন্ধিঃ। 

সংগ্ষেদ্য গণ্ডং পবনোখমাদৌ নাড্যানিলস্ৌষধপত্র ভ্গৈ: | 
অশ্মৈঃ সমৃত্ত্র বিবিক্টধঃ পয়োভি 

রুষ্সতৈটলঃ পিশিতৈশ্চ বিদ্বান্। 
বিভ্রাবয়েত স্বি্নম তক্্রিতশ্চ শুদ্ধ ব্রণং চাপ্যুপনাহয়েত্ু, 

শণাতসীমূলক শিগ্কিণু পিয়াল মজ্জান্ুধুতৈস্তিলৈস্ত 

কালামৃাশিগ্ পৃনর্নবার্ক গজাদি নামাকর হাটকুষ্টৈঃ ॥ 
এটকষিকা বুক্ষক িম্বটৈশ্চ স্থুরামত্রপিকৈ রসকৃদ্বিদিস্যাৎ। 

তৈলং পিবেচ্চামৃত বল্লিনিম্ব হংসাহবয়। বৃক্ষক পিপ্পলীতিঃ ॥ 

সিদ্ধং বলাভাঞ্চ সদেব্দার হিতায় নিত্যং গলগণ্ড রোগে । 

শ্বেদোপনাহ্ৈঃ কফসম্ত+ন্থ স'ম্বেদ্য বিশ্রংবশমেৰ কুধ্যাঁৎ ॥ 

ততোহক্গগন্ধাতিবিষাবিশল্য। নিষাণিক। কুষ্ঠ শুকাহ্বর়াভিঃ | 
পলাশভন্মোদক পেষিতাভি দিহাৎ সগুঞ্জাভিরশীতলাভিঃ ॥ 

দশ[দ্ধসংবৈর্লবণৈশ্চ যুক্তং তৈলং পিবেম্মাগধিকাদি সিদ্ধঃ | 

প্রচ্ছর্দনৎ মৃদ্ধবিরেচনঞ্চ ধূমশ্চ বৈরেচনিকো ছিতস্ত ॥ 

পাকক্রমোপাপি সদাবিধেয়। পৈদ্যেন পাকং গতযোঃ কথঞ্চিহ। 

কটুত্রিক ক্ষৌদ্রযূ তাঃ সমৃঞ্রা ভক্ষ্য। যবান্নানি রসাশ্চ মৌদগ!ঃ ॥ 

সশৃঙ্গবেরাঃ সপটো!লনিস্ব। ছিভায় দেয়া গলগণ্ড রোগে । 

মেদঃসমুখেতু যথোপদিষ্টাৎ বিপধো২নিরাং জিদ্ধ হনোর্নরস্য ॥ 

মামা দুধ লোহ পুরীষ দক্তী রসাঞ্জনৈশ্চাপি হিঃ প্রদেহঃ 

মৃত্রেণ নালোডা হিতায় সারং প্রাতঃপিপেচ্ছালমহীরুাণাং 

শক্সেণ বাপাদা বিদার্ধ্য চৈনং মেদঃ সমুন্ধ চয হিতায় সীব্যেৎ। 

এজ্জাজামেদো মধুভির্দহেদ্বা দগ্ধে চ সপ্পির্মধু চাবচাধ্যম্ ॥ ্ 

কাসীলতুখে চ ততোহত্র দেয়ে চূর্ণীকৃতে রোচনয়া সমেতে । 

তৈলেণ চাভাজ্য হিতায় দদ্যাৎসারোভ্বং গোময়জঞ্চ ভন্ম ॥ 

হিতঞ্চ নিত্যং জ্রিফলা কষায়ে! গাট়শ্চবন্ধোযব ভোজনঞ্চ । 



একোনবিংশোহধ্যায়ঃ। 

অথাতো বৃদ্ধ.যপদংশশ্লীপদানাৎ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ 
অন্ত্রবৃদ্ধযাবিন। ষড়ষ। বৃদ্ধয়ন্তানু বর্জয়েৎ। 

অশ্বাদিষ[নং ব্যায়ামং মৈথুনং বেগনিগ্রহং ॥ 
অত্যাসনং চঙ্ক্রমণ মুপবানৎ গুরু গণি চ। 

তত্রাদিতো। বাতবৃদ্ো ত্রৈবৃত ন্গিপ্ধ মাতুরম্ ॥ 
স্থিন্নং চৈনং ষথান্তারং পায়য়েত বিরেচনং | 

কোশাস্্র তিন্বকৈরও ফলতৈলানি বা নরং ॥ 

সঙ্ষীরং বা পিবেন্মাসং তৈলমেরেগু সম্ভবং | 
ততঃকালে ইনিলঘ্বানাং ক্কাখৈঃকক্কৈশ্চ বুদ্ধিমান ॥ 

নিরূহযেন্গিরূঢ়ঞ্চ ভূক্তবস্তংরসৌদনং | 
যষ্টিমধুক সিদ্ধেন ততন্িলেন যোলয়েছ ॥ 
স্েহোপনাহো কুর্যযাচ্চ প্রদেহাংস্চানিলাপহান্। 
বিদপ্ধাং পাচক্রিত্বা বা সেবনীং পরিবর্জয়েৎ ॥ 

ভিন্দ্যা্ততঃ প্রভিন্নায়াং ষথোকপ্তৎ ক্রমমাচরেৎ। 

পিত্তজায়ামপৰ্ায়াং পিন্তগ্রন্থি ক্রমোহিতঃ ॥ 

পক্কাং বা ভেদয়েদ্ভিন্নাং শোধয়েৎ ক্রৌত্রনর্পিবা | 

শুদ্ধায়াশ্চ ভিষগ্দদ্যাত্তৈিলং কক্ঞ্চ রোপণৎ ॥ 
রক্তজায়াং জলৌকোভিঃ শোণিতং নিহ্রেদৃভিষক্ ॥ 

পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করা ক্ষৌত্র সংযুতৎ ॥ 

পিত্বগ্রস্থি ক্রমৎ কুর্ধ্যাদামেপকেচ সর্বদ। । 

বৃদ্ধিং কফাত্ম কমু মুত্র পিষ্টেঃ গ্রলেপয়েৎ ॥ 
পীভদাকু কষায়ঞ্চ পিবেন্স,ত্রেপ সংযুতং । 

বিশ্নাপনাদৃতে বাপি শ্সেম্সগ্রন্থি ক্রমোহিতঃ ॥ 
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পক্কায়াঞ্চ বিভিন্নায়াৎ তৈলং শোধন মিষাতে । 

সুমনারুফরাক্কেট সপ্তপর্ণেষু সাধিতং | 
মেদঃ সমুখ।২ন্ন'স্বেদা লেপয়েৎ স্থুরসাদিন! ॥ 

শিরোবিরেক ভ্রব্োব্বা স্থখোফৈঃমুত্রস'যুটতিঃ ॥ 
শ্বিশ্নাং চাঝেষ্ট্য পট্টরেন সমাশ্বাস্যতু মানবং। 
রক্ষেৎ ফলে সেবনীঞ্চ বৃদ্ধিপত্রেণ দাঁরয়েৎ ॥ 

মেদস্ততঃ সমুদ্ধ-ত্য দদযাৎ কাসীসটসন্ধবে । 
বরীয়াচ্চ যথোদ্দিষ্টং গুন্ধে তৈলঞ্চ দাপয়েৎ ॥ 

মনঃশিলাললবণৈঃ সিদ্ধমারুক্করেযু চ। 
মৃত্রজাং স্বেদগ্নিত্বাতু বস্ত্র পটেন বেয়ে ॥ 

সেবন্তাঃ পার্খতো ইধস্ত1 দ্বিধ্োদ্বণীহিমুখেন চ। 
অগাত্র দিমুখাং নাড়ীং দত্বা বিস্রাবয়েদ ভিষক্ ॥ 

মূত্রং নাড়ীমথোদ্ধতা স্থগিকাবন্ধমাচরেৎ। 

শুদ্ধায়াং রোপণং দদ্যান্বর্জমেদন্্ হেতুকীং। 

অপ্রাপ্ত ফল-কোশায়'-বাতবৃদ্ধিক্রমোহিতঃ ॥ 

তত্র য। বঙ্ণস্থ! তাঃ দচতেদর্জোন্দুবুয়া। 

সমাগ্মাগাবরোধার্থং কোশপ্রান্তাংতু বজ্জয়েৎ ॥ 

ত্বচং হিদ্বস্্ঠমধ্যেদহেচ্চাঙ্গ বিপর্ষায়াত । 

অনেনৈৰ বিধানেন বুদ্ধিবাতকফাত্সিকে ॥ 

গ্রাদছেতৎ গ্রযতঃ কিন্ত শাযুচ্ছেদোইধিকম্তয়োঃ | 

শঙ্ঘে!গরিচকর্ণান্তে ত্যকা ষত্বেন সেবনীহ ॥ 

বাত্যাসাদ্ব। সিরাং বিধ্োদন্ত্ বুদ্ধিনিবৃতয়ে। 

উপদংশেধু সাব্যেষু সিদ্ধ স্থিননস্য দেহিনঃ | 

সিরা: বিধ্যন্কেমধ্যে পাতয়েদ্বা জলৌকসঃ ॥ 
হরেছুভয় তশ্চাপ দোবানত্র্থ মুচ্ছিতান্। 

সদ্যোইপহৃ ওদোষম্য রুক্শোফাবুপশাম্যতঃ ॥ 
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যদি বা ছূর্ববলে। জন্তর্নবা প্রাপ্ত, বিরেচনং | 

নিরহেণহরেতৃপ্য দোষানত্যর্থ মুচ্ছিতান্ ॥ 
প্রপৌওরীকযষ্ট্যাহব বর্ষা ভৃকুষ্ঠদারুকিঃ | 
সরলাগুরুরান্নাভির্বাতজং সংপ্রলেপয়েৎ ॥ 

নিচুলৈরগুবীঞ্গানি যব গোধুম শক্তবঃ। 

এতৈশ্চ বাতজং শ্িদ্ধৈঃ আখোকষ সম্প্রলেপয়েৎ ॥ 

পদ্মোৎপল মৃণালৈশ্চ সসর্জাজ্ছুন বেতসৈঃ | 

সর্পিঃ সিগ্ধেঃ সমধূটকৈঃ পৈস্তিকৎ সম্প্রলেপয়েহ ॥ 

সেচয়েচ্চ ঘ্বৃতক্ষীর শর্করেক্ষুমধূদটকঃ। 
অথবখপি স্থশীতেন কষায়েণ বটাদিনা ॥ 

শালাশ্বকর্ণাজকর্ণধবত্বগৃভিঃ কফোখিভম্ | 

সুরাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সটৈলাভিঃ প্রলেপয়েহৎ 

রক্গন্যতি বিষামু্য। সরলান্ুরদাকভিঃ 

' সপক্ত পাঠাপত্তরৈরথব। সম্প্রলপয়েহ ॥ 

সুরসারগ্বধাদ্যাশ্চ কাথাভ্যাং পরিষেচয়েৎ। 

এবং সংশোধনালেপ সেক শোণিতমোক্ষণৈঃ ॥. 

প্রতিকুর্ধ্যাৎ ক্রিয়াযোগৈঃ প্রাকৃন্ানোট জর্বিতৈরপি | 

নারাতিচ যশাপাকং প্রবাতিততথাভিষক্ ॥ 

বিদদ্ধৈত্ত সিরান্নায়ু ত্বঙ্মাংসৈঃ ক্ষীয়তে ধবজঃ | 

শল্ত্রেণোপচরেচ্চাপি পাকমাগত মাশুবৈ ॥ 

তদাপোহ্য তিলৈঃ সন্প€ ক্ষৌদ্রযুক্িঃ প্রলেপষেৎ। 

করবীরস্য পত্রণি জাত্যারগবধয়োস্তথ। ॥ 

প্রক্ষালনে প্রযোজ্যানি নৈজয়ন্তার্কয়োরপি! 

সৌরাস্থ্ী নৈরিকৎ তূথৎ পুষ্পকাসীপ সৈন্ধাবং ॥ 

রোধরৎরসাঞ্জনৎ দাব্বাং হরিতালং মনঃশিলাং | 

হরেগুকৈলে চ তপ1 হুঙ্মুচর্ণানি কারয়েৎ ॥ 
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তচ্চুর্ণং ক্ষৌপ্রসংঘুক্তমুপদংশেষু পৃজিতং | 
জদ্বাত্রম্থমনানিম্ব শ্বেতাকান্বোজিপল্লবাঃ ॥ 

শল্লকী বদরী বিন্ব পলাশত্িনিশত্বচঃ |. 

্ষারিণাঞ্চ ত্বচো যাজ্যাক্কাথে ভ্রিফলয়া সহ ॥ 

তেন কাথেন নিয়তং বৃণং প্রক্ষালয়েদ্ভিষক্। 

অস্মিরেব কষায়েত তৈলৎ ধীরোবিপাচয়েৎ ॥ 

গোজীবিডঙ্ষবর্টিভঃ সর্দগন্ধৈশ্চ সংযৃতধ । 

এততসর্রোপদঃশেষু শ্রষ্ঠং রোপণমিষাতে ॥ 

সর্জিক। তূখকামিদৎ শৈলেযঞ্চ রসাগ্তনং | 

মনঃশিল| সমৈশ্চ,ঁৎ বৃণবীসর্পনাশনং | 

গুক্্ান্প্ধাকৃতৎ ভশ্মহরি শীলং মনংশিল। | 

উপদংশ বিসর্পাণ মেতচ্ছান্তিকরং পরহ ॥ 

মার্কবস্জ্িফলাদস্তী তাত্চর্ণময়োরঃ | 

উপদশং নিহন্তোষ বুক্ষমিন্্রাশনিষথা | 
উপন্বংশদ্বয়েহাপা তাং প্রভাখাষাচরেৎ ক্রিয়াৎ । 

তয়েখরেবচ ফাযষোগা! বীক্ষাদোঁষ বলাবলং | 

উপদংশেৰিশেষেণ শ্ণুভূযন্সিদোষজে | 

চষ্টরণবিধিং কুর্যাতৎ কৃথিতং মেহনৎতাজেত্ | 

জাস্বোষ্টেনাশ্রিবর্ণেন পশ্চচ্ছেষৎ দহেদ্ভিষক্ । 
সম্যগ্দগ্ধঞ্থ বিজ্ঞায় মধুসপ্পি€ প্রযোজয়ে্ ॥ 

গুদ্ধে চ*রোপণংদদ্াৎ কক্কং টৈতলং হিতঞ্চ ষং । 

স্নেভ স্বেদোপপন্নেতু শ্লীপদেহনিলজে ভিষক্ ॥ 

রুত্বাগুল্ফোপরি সিরাং বিধ্যত্ব, চতুরহুলে। 

সমাপ্যায়িত দেহঞ্চ বন্তিত্িঃ সমুপাচরেৎ ॥ 

মাসমেরগজং তৈলং পিবেন্স,ত্রেণ সংযুতং । 

পয়সৌদনমন্্রীষান্নাগরকৃধিতেন চ ॥ 
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ব্রেবৃতং চোপধুঞজীত শন্তোদাহস্তথাগিন | 

গুল্ফস্যাধঃ সিরাং বিধ্োৎ শ্লীপদে পিত্-সম্ভবে ॥ 

পিত্তদরীঞ্ ক্রিয়াং কুর্ধযাৎপিত্ার্ব,দবিসর্প বৎ। 
সিরাং স্থবিদিতাং বিধ্যেদজ-্ে শ্লৈষ্মিকে ভিষক্ ॥ 

মধুযুক্তানি বাভীক্ষং কষায়াণি পিবেন্নরঃ | 

পিবেদ্বাপাভয়! কন্কং মৃত্রেণান্ততমেনচ ॥ 

কটুকামমৃতা শুষ্ঠীং বিড়ঙ্গং দারুচিত্রকং । 
হিতং বা লেপনে নিত্যং ভদ্রদারুসচিজ্রকং ॥ 

ঝ্ড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিরকেইথব। । 

ভদ্রদার্ববেলকাখোচ সর্বেষুলবণেষুচ ॥ 

তৈলং পক্কং পিবেদ্বাপি যবান্নঞ্চহিতং মদ । 

পিবেৎ সর্ষপতৈলং বা শ্লীপদানাৎ নিবৃত্তয়ে ॥ 

পুতিকরঞ্জপত্রানাঁং রসং বাপি যথাবলং। 

দগ্ধামৃত্রেণ তদ্ভক্ম আবয়েৎ ক্ষারকল্পবিৎ ॥ 

তত্রদদ্যাৎ প্রতীবাপং কাকডুম্বরিকারসং ৷ 
অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞজীবকজং রসং ॥ 

প্রযুঙজীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাম্মবিভাগবিৎ। 
কেচুককন্দ নির্যাসং লণণং ত্বথ পাকিমং ॥ 

রসং দত্বাথ পূর্বোক্ত পেয়মেতৎ ভিষগ জিত | 

কাকাদনীং কাকজজ্ঘাং বুহতীৎ কণ্টকারিকাং ॥ 

কদস্বপুষ্পীং মন্দারীং লম্বাংগুকনসাংতথ। |, 

মদনাচ্চ ফলাতকাথং শুকাগ্য। স্বরসৎ তথ] ॥ 

এষক্ষারস্ত পানীয় ল্লীপদ্বংহত্তি সেবিতং | 

অপচীং গলগণঞ্ গ্রণী দোঁষমেনচ ॥ 
ভক্তস্যানশনঞ৭ হুন্তাৎ সর্ব্ঘ বিষাণিচ। 

এঘেধ তৈলংসংসিদ্ধং নস্যাভ্যঙ্গেযুপুজিতং ॥ 
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এতানেবাময়ান্ হস্তিষে চ ছুষ্টব্রণান্নৃণাৎ । 

দ্রবস্তীং তৃবৃতাং দত্তীৎ নীলীং শ্যামাং তখৈবচ ॥ 
সপ্তলাং শঙ্ঘিটধন দগ্ধামুত্রেপ গালয়েৎ। 

দদ্যাচ্চত্রিফলাকাথ মেষক্ষায়স্ত সাধিতঃ ॥ 

অধোগচ্ছতি পীতস্ত পূর্ব্িশ্চাপ্যাশিষঃসম। । 

ংখতিতমোহধ্যারঃ। 

অথাতঃ ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যান্যামঃ | 
অব্রাজগল্লিকামামাং জলৌকোভিরপাচরেৎ । 
শুক্তিশ্রব্রীযণক্ষার কক্ৈশ্চালেপয়েস্তিষক্ | 

শ্যামালাঙ্গলকীপাঠা কক্ির্বাপি বিচক্ষণঃ 

পক্কাংব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ ॥ 

অন্ধাল জৎ যব্প্রখ্যাং পনসীং কচ্ছপীং তথা । 

পাষাণগর্দ৪"চৈব পুর্বং স্বেদেন ষোজ্য়েৎ ॥ 

মনঃশিলাতাল কুষ্ঠ দারুকক্কৈঃ প্রলেপয়েঘ। 
পরিপাক গতান্ ভিত্বা ব্রণবৎসমুপাচরেৎ ! 

তবৃতামিজ্্রবুদ্ধাঞ্চ গর্দভীং জালগদ্ধতৎ। 
উরিবিল্লাং গন্ধনায়ীং কক্ষাং বিস্ফোটকাধস্তগ1 ॥ 

পিত্বজস্বিসর্পস্ ক্রিয়য়া সাধয়েদ ভিষক। 

রোপর়েৎ সপ্লিষা পক্কান্ পিক্ধেন মধুরৌষধৈঃ ॥ 
চিপ্যমুষ্ণান্থুন। সিক্ত মুৎকত্য আবয়েতিষক। 

চক্রতৈলেন চাভ্যজ্য সর্জচুর্ণেন চুর্ণয়েৎ ॥ 
বন্ধেনোপচরেচ্চৈন মশকাং চাগ্িনাদহেৎ। 

মধুয়ৌষধ সিদ্ধেন ততট্তিলেন রোঁপয়েৎ। 
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কুনখে বিধিরপ্যেষ কার্ষ্যোহি ভিষন ভবেৎ। 

বিদারিকাং সনভ্যজ্য শ্বিন্নাং বিল্নাপ্যলেপয়েৎ ॥ 

নগবৃত্তিক বর্ষ বিন্বমূলৈঃ সুপেষিতেঃ। 

ব্রণভাৰ গতায়াং বা কৃত্বা সংশে।ধনাং ক্রিয়্াং ॥ 
৫রাপণাথৎ হিতং তৈলং কষায় মধুরৈঃশৃতং | 

প্রচ্ছানৈববা জলৌকোভিঃ শ্রাব্য/ইপক্কাবিদারিকা 1 

অজকর্ণেঃ সপাল।শৈ মুলকক্কৈঃ প্রলেপয়েৎ। 

পক্কাংবিদার্যয শস্ত্রেপ পটোল পিচুমর্দয়োঃ ॥ 

কক্ষেন তিলবুক্তেন সপ্পিমি শ্রেণলেপয়েৎ। 

বন্ধাচ ক্ষীপবৃক্ষস্য কষায়ৈঃ খদরস্য চ ॥ 

ব্রণং প্রক্ষালয়েচ্ছুদ্ধাস্ততস্ত। ০রোপয়েৎ পুনঃ। 

মেদোইব্বদ বিধানেন সাখয়েচ্ছর্করার্ব,দং ॥ 

কচ্ছুংবিচর্চিকাৎ পামাং কুষ্ঠবৎ সমুপাচরেৎ। 

লেপশ্চ শসাতেে সিন্থ শতাহব গোৌরসর্যপৈঃ ॥ 

বচাদাবৰী সর্ষপৈর্বা। তৈৈলং বা নক্রমালজং | 

সারতৈলমথাত্যঙ্গে কুবর্বীত কটুটৈঃ শৃতং ॥ 

পাদদার্যাং সিরাং বিদ্ধ! স্বেদাভ্যগে। গ্রযোজগ়েৎ | 
মধুচ্ছিষ্ট বপানজ্জ সঙ্জচুণৈ দ্বৃতৈঃ কৃতঃ ॥ 
যবাহব শৌরিকোনিশ্রৈঃ পাদলেপঃ প্রশস্যতে | 

পাদে। সিক্তা্ূনাণেন "লপনং হালসে হিতৎ ॥ 
কন্ধাকুটৈনিশ্বতিল কানীসালৈঃ সসৈন্ধবৈঃ1 

লাহ্মারসোইভ:" বাপি কাধ্যং স্াস্্র্ত মোক্ষণং ॥ 
সিদ্ধংরসে কণ্টকাধ্য। ক্তৈলং ব1 সার্ষপংহিতং । 

কাসীস রণচণ শিগ। চুণৈর্ব। প্রতিসারণং ॥ 

উদ্ধ-ত্য দগ্ধা স্পেহেন জনে কদর সংজ্ঞকং। 
ইন্্রলুণ্ডে মিগাং মুর্ধি, মিগ্ধ স্বিশ্নন্ত মোক্ষয়েৎ ॥ 
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ককৈঃসমরিটপ্দিহ্াচ্ছিলা কাসীল ভূখখটৈঃ । 
কুধননট। দারুকক্কে লেপনং ব' প্রশন্যতে ॥ 

গ্রচ্ছরিত্বাবগাড়ং বা গুধাককৈ সু্ঃসুহিঃ | 
লেপর়েছপশাস্তা্থং কুর্ধযাাপি রসায়নং ॥ 

মালতীকরবীরাগ্নি নক্তম।ল বিপাচিতং । 

তৈলমভ্যঞ্জনে শস্ত মিক্দ্রলুপ্তাপহৎ পরং ॥ 

অরুংষিকণং হৃতে রক্তেক্জস্চয়েনিম্ব বারিণ! । 

দিহাঁৎ সৈন্ধবযুক্কেন বাজিবিষ্ঠারলেন তু ॥ 
হরিতাল নিশানিন্ব ককৈর্ববা সপটেলটজঃ | 

ব্ঠী নীলেখপলৈরগ্ড মার্কবৈর্ব গ্রলেপয়েৎ ॥ 

সিরাং দারুণকে বিদ্ধ সিদ্ধ স্িন্নস্য মুদ্ধীনি | 
অবপীড়ং শিরোবস্তিমভ্যঙগঞ্চ প্রযোজস্বেৎ ॥ 

ক্ষণলনে কোদ্রব তৃণক্ষারতোক্ং প্রধস্যতে । 

উপরিষ্টাৎ প্রবক্ষ্যামি বিধিং পলিত নাশনং ॥ 

মন্রিকার়াং কুষ্ঠন্ন লেপনাদি ক্রিয়া হিতা। 

পিত্ৃশ্লেঘ্বিসর্পোক্ত! ক্রিয়া বা সংপ্রশন্যতে ॥ 

জতুমপিং সমুত্কৃত্য মশকং তিলকালকং। 

ক্ষারেণপ্রদহেদ্যুক্ত্যা বহন বা শনৈঃ শনৈঃ ॥ 

স্তচ্ছে ব্যঙ্গে সিরামোক্ষো। নীলিকায়া্চ শস্ততে | 

যথান্তান্দং যথাভ্যাসং লালাট্যাদ্দি সেরব্যধঃ ॥ 

সব্টাদিহযবচং পিষ্। ক্ষীপিণাং ক্ষীরসংযুতাৎ । 

বলাতিবলযষ্ট্যান্ব রজনীর্ধ্ব। প্রলেপনং ॥ 

পরস্তাগুরুকালীয় লেপনং বা সগৈরিকং । 

ক্ষৌত্রাজ্যযুক্তালিস্পেদং্রয়! শৃকরস্যচ ॥ 
কপিখরাজাদনয়োঃ কন্কং ব। ছিতমুচ্যতে ॥ 

যৌবনে পিড়কাস্থেষ বিশেষাচ্ছর্দনংহিতং ॥ 
৩৫ 
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েপনঞ্চ বচারোধ্ সৈদ্ধবৈঃ সর্ষপান্থি তৈঃ। 
কুস্তম্বরুবচালোত কুষ্টৈর্বালেপনং ছিতং ॥ 

পদ্মিনী কণ্টকে রোগে ছর্দয়েৎ নিশ্ববধীরিণ1। 

তেনৈব সিদ্ধং সক্ষৌত্রৎ সপ্পিপানং প্রদাপয়েৎ ॥ 
নিম্বারগধয়োঃ ক্কাথোছিত উতৎসাদনে ভবেৎ। 

পরিবৃত্তিৎ ঘ্বতাত্যক্তাং স্ুস্থিন্নামুপনাহয়েৎ ॥ 

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা বাতঙ্জন্ন শা্ধনাদিভিঃ | 

ততোহভ্যক্ শনৈশ্চম্মচানয়েৎ পীড়যেন্ম ণিং ॥ 

প্রবিষ্টেচ মণৌচর্্ম শ্বেদয়েছুপনাহনৈঃ। 

দদ্যাদ্বাতহরান্ বস্তীন্ স্নিদ্ধান্তন্নানি ভোজয়েৎ | 

বপাটিকাৎ জয়েদেৰং যথাদোষহ চিকিৎসক£। 

নিকুতদ্ধ-প্রকশে নাড়ীৎ লৌহীমুভয়তো মুখীং ॥ 
দারবীং বা জতুকতাং ঘ্বতাভ্যক্তাং প্রবেশয়েৎ। 

পরিষেকে বসামজ্জ শিশুমারবরাহয়োঃ ॥ 

চক্রতৈলং তথাযোঙ্জযং বাতত্রদ্রব্যসংযুতং | , 
ব্র্যহাজ্যহাৎ স্ুলতরাং সম্যও নাড়ীং প্রবেশয়েছ ॥ 

শ্রোতোবিবদ্ধয়েদেবং স্নিপ্ধননঞ্চ ভোজয়েৎ। 

ভিত্বাবা সেবনীৎ মুক্ত।1ং সদ্যঃক্ষতবদাচয়েৎ ॥ 

সন্নিরদ্ধ গুদং রোগৎ বল্ীকৎ বহছিরোহিপীং। 

প্রত্যাথ্যায় থাযোগং চিকিংসিত মথাচরেত ॥ 

বিসপ্পেণকেন বিধিন1 সাধষেদগ্সি রোহিণীং। 

ংনিরুদ্ধগুদে যোজ্যা নিরুদ্ব-প্রকশক্রয়। ॥ 

শন্ত্রেণোত্কৃভ্য বল্সাকং ক্ষারাগ্নিভাযাং প্রসাধয়েৎ। 

বিধানেনার্ব,দোক্তেন শোধরিত্বাচ রোপয়ে॥ 

বল্সীকন্ত ভবেদ্যন্ত নাতিবৃদ্ধ মমর্মজং | 

তত্রসংশোধনং কৃত্বা! শোগণিতং মোক্ষয়েড্িষক্॥ 
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কুলখিকায়। মূলৈশ্চ গুড়চ্যালবণেন চ। 

আরেবতস্য মুটৈশ্চ দস্তীমূলৈস্ত থৈব চ ॥ 
শ্তামামূলৈঃ স্গললৈঃশক্র,মিত্রৈঃ প্রলেপয়েৎ। 
সুক্সিদ্ধৈশ্চ সুখোনৈঃস্চ ভিষক্ তমুপনা হয়ে ॥ 

পক্কং বা তদ্বিজানীয়াদ্গতীঃ সর্ব। যথাক্রমং | 

অভিজ্ঞায় ততশ্ছিত্বা প্রদহেন্মতিমাঁন্ ভিষক্ ॥ 

সংশোধ্য ছুষ্টমাংসানি ্গীরেণ প্রতিসারয়েৎ। 

ব্রণং বিশুদ্ধং বিজ্ঞায় রোপয়েম্মতিমান্ ভিষকৃ॥ 

স্থমন] গ্রন্থয়শ্চৈব ভল্লাতক মনঃশিলে । 

কালানুলারী হু্মৈল৷ চন্বনাগুকণীতথ1 

এতৈঃ সিদ্ধং নিশ্বতৈলং বলশীকে রোপনং হিতৎ। 

পাণিপাদে 1পরিষ্টাত, চ্ছিত্ৈর্বছভিরাবৃতং ॥ 

বন্সীকৎ ষত্সশোফংস্যাদ বর্জযং তত্ত,বিজানতা । 

ধাত্র্যাঃ স্তন্যং শোধয়িত্বা বালে সাধ্যাহি পৃতনা ॥ 

গটোল পত্র ভ্রিফল। রসাঞ্জন বিপাচিতং | 

পীতং ঘ্বতং নাশয়তি কৃচ্ছচাণমপ্যহিপৃতনাৎ ॥ 

ভ্রিফলা কোলখদির কষায়ং ব্রণ রোপণং। 

কাসীন রোচন। তুখ হরিতাপ রসাঞ্রনৈঃ ॥ 

লেপোহযম্নপিষ্টোবদ পীত্বগ্বা সৈন্ধব সংযুত1 । 

কপালতুখজং চূর্ণ চূর্ণকালে প্রয়োজয়েৎ ॥ 

চিকিৎসন্ন মুষ্ষ কচ্চুঞ্চাপ্যহি-পৃতন পানবৎ। 

গুদ ভ্রংশে গুদং স্থিন্নং স্নেহাভ্যক্কং প্রবেশয়েখ। 

কারয়েদ্গে। ফণাৰন্ধং মধ্যছিত্রেণ চর্দণ। ॥ 

বিনির্গমার্থং বায়োশ্চ স্বেদয়েচ্চ মুহুমুছঃ | 

গীরং মহাপঞ্চমূলং মুষিকাং চান্ত্রবর্জিতাং ॥ 



৪8১২, স্থশ্রতত। জধ্যায় ২১।] 

ততন্তন্মিন পচেত্বৈলং বাতস্রৌষধ সংযুতং । 
গুদভ্রংশষিদং কৃচ্চং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ 

একবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাঁতঃ শুকরোগ চিকিঞ্জসিতং ব্যাখ্যাম্তামঃ | 

সংলিখ্য সর্ষপীং সম্যক কষায়ৈরবচূর্শরেৎ । 

কষায়েঘেব তৈলঞ্চ কুবর্বাত ব্রণরোপণং | 
অগ্ীলিকাপ্জলৌকোভিঃ গ্রাহয়েৎ কুশলোভিযক্ । 

তথাচানুপশাম্যস্তীং কফগ্রন্থিবহুদ্ধরেৎ ॥ 

স্বেদয়েদগ্রথিতৎ শশ্বন্নাড়ী শ্বেদেন বুদ্ধিমান । 
স্থখোষৈরূপনাকৈশ্চ সুম্ষিগ্ৈরূপনাহয়েৎ। 
কুম্তীকাং পাকমাপন্নাং ভিন্দ্যাচ্ছুদ্ধাংতু রোপয়েৎ 

তৈলেন ব্রিফলালোখধ তিন্দুকামতরাতকেনতু । 

প্রাহরিত্বা জলৌকোভিরলজীং সেচয়েত্ততঃ ॥. 
কষায়েস্তেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলং রোপণমিষ্যভে । 

বলাতৈলেন কোফ্েন মৃদ্দিতৎ পরিষেচয়েৎ ॥ 

মধুরৈঃ সর্পির্ষা স্গিগ্ধৈঃ স্থখোটফরূপনাহয়েৎ। 
সংমূঢ় পিড়কাং ক্ষিপ্রং জলৌকোভিরুপাচরেৎ ॥ 

ভিত্বাপর্যযাগতাং চাপি লেপয়েৎ ক্ষৌদ্রসহির্ষা । 

অবমন্থেগতে পাকং ভিল্লে তৈলং বিধীয়তে ॥ 

ধবাশ্বকর্ণপত্তঙ্গ সল্নকীতিন্নুকী কৃতং। 

ক্রিয়াং পুক্ষরিকায়ান্ত শীতাং সর্বাং প্রযোজয়েৎ ॥ 

জলোৌকোভির্থরেচ্চাস্থক্ সর্পিষাচাবসেচয়েৎ & 
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স্পর্শহান্যাং হরেন্রত্তং প্রদিহ্যান্মধুটর রপি। 

ক্ষীরেক্ষুরস সপ্পির্ভিঃ সেচয়েচ্চ স্ুশীতলৈঃ ॥ 

পিড়কামুত্বনগ্যাঞ্চ বড়িশেনো দ্ধরেত্িষক্ । 

উদ্ধত্য মধুসংযুক্তৈঃ কষায়ৈর বচুর্ণয়েৎ ॥ 
রসক্রিয়। বিধাতব্যা লিখিতে শত পোনকে। 

পৃথক্ পর্ণাদি সিদ্ধঞ্চ দেয়ৎ তৈল মনস্তরং ॥ 

ক্রিয়াং কুধ্যাদ্ ভিষ,ক্ প্রাক্তস্তক্ পাকন্য বিসর্পবৎ। 

রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়৷ শোণিতজের্ব,দে ॥ 

কষায় কন্কসপীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়া ॥ 

শোধনং রোপণঞ্চেব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ ॥ 

যথাম্বৎ সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনং। 

হিতঃ শোণিত মোক্ষপ্চ ষচ্চাপি লঘু ভোজনং ॥ 
অর্ধ,দং মাংস পাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকং। 

প্রত্যাখ্যায় প্রকুবর্বীাত ভিষক্ সম্যক্ প্রতিক্রিয়!ং ॥ 

দ্বাবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অথাতঃ মুখারোগীণাৎ চিকিৎসিতৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ । 
চতুর্তিধেন ন্নেহেন মধুচ্ছিষ্ট যুতেন চ। 

বাতজেইভাঞ্জনং কুষ্যান্নাঁড়ী স্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ 

মতিমানোষ্ঠটকোপেতু শাণৎ চোপনাহয়েখ। 

মস্তিষ্কে চৈব নস্যে চ তৈলং বাত হরং হিতং॥ 

শ্রীবেষ্টকং সর্জরসং সরদার. সগ্তগ্গুলু। 

যষ্ঠীনধুক চ্ণস্ত বিদপ্যাৎ প্রতিসারণং ॥ 

পিত্তরক্রাভিঘাতোখৎ জলৌকোন্তিরপাচরেৎ। 
পিত্তবিদ্রপিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্মযাদশেষতঃ ॥ 
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শিরোবিরেচনং ধূমঃ শ্বেদঃ কবল এব চ। 

হৃতেরক্তে প্রষোক্তব্য মোষ্ট-কোপে কফাত্মকে ॥ 
ত্রযষণং দ্বর্জিকাক্ষারে! ববক্ষারো বিভং তথ! । 

ক্ষৌন্রযুক্তং বিধাতব্য মেতচ্চ গ্রতিসারণং ॥ 

মেদোজে শ্বেদিতে ভিন্ে শোধিতে জলনে। হিতঃ । 

প্রিযঙ্কু ত্রিফলা রোধ সক্ষৌদ্রং গ্রতিসারণং ॥ 
এতদোষ্ঠ-প্রকোপাণাং সাধ্যালোং কর্্দকীত্তিতং । 
দস্তমূল গতানান্ত রোগাণাৎ কর্ম্ম বক্ষ্যতে ? 

শীতাদে হৃতরক্তেতু তোয়ে নাগর সর্ষপান্। 
নিঃকাথ্য ভ্রিফলামুস্তং গণ্ডষঃ সরসাঞ্জনঃ ॥ 

প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তঞ্চ ত্রিফলাচ প্রলেপনং। 

নস্যঞ্চ ভ্রিফলাসিদ্ধং মধুকোৎ্পলপন্টকঃ ॥ 
দস্তপুপ্পুটকে কাধ্যৎ তরুণে রকমোক্ষণং । 

সপঞ্চ লবণঃ ক্ষারঃ সক্ষৌত্রঃ প্রতিসারণৎ ॥ 

হিতঃ শিরোবিরেকশ্চ নম্তৎ নিগ্ধঞ্চ ভোজনং ॥ 

বিশ্রাবিতে দন্তঝেষ্টে ব্রণাৎস্ত প্রতিসারয়েৎ ॥ 
রোগ্রপত্রঙ্ যষ্টযাহ্ব লাক্ষাচুর্পৈ ম্ধৃত্তর£। 
গণষে ক্ষীরিণী যোজা1ঃ সক্ষৌদ্র ঘ্বত শর্করা: ॥ 
কাকোল্যাদো দশক্ষীর সিদ্ধং সর্পিশ্চ নম্ততঃ | 

শোঁশিরে হৃতররক্তে তু রোগ্রসুস্ত রসাঞ্জনৈঃ ॥ 

সক্ষৌত্রৈঃ সশ্যতে লেগে? গণ্ডুষে ক্ষীরিণী হিতাঃ। 
শারিবোৎপল ষষ্ট্যাহব সাবরাগুরুচন্দনৈঃ ॥. 

ক্ষীরে দশগুপে সিদ্ধং সপ্পির্নস্যে চ পৃজিতং । 

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণ: ॥ 

ংশোধ্যোভয়তঃ কার্ধযৎ শিরশ্চোপ কুশেতথ| । 
কাকোডুস্বরিক! গোজীপতরৈর্বিস্রাবয়েদ স্থাক্ রর 
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ক্ষৌত্র যুক্কিশ্চ লবগৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ। 
পিগ্পলী সর্ষপাংশ্চৈব নাঁগরং নৈচুলৎ ফলং ॥ 
স্থখোদকেন পপংস্থষ্টং কবলং চাপি ধারয়েৎ। 

দ্বতং মধুরটকঃ সিদ্ধং হিতং কবল নস্যয়োঃ ॥ 
শস্ত্রেণ দস্তবৈদর্ভে দত্ত মূলানি শোধয়েৎ। 
ততঃক্ষারং প্রযুগ্তীত ক্রিয়া: সর্বাশ্চ শীতলাঃ ॥ 
উদ্ধ ত্যাধিক-দন্তস্ত ততোহগ্লিমবচারয়তে । 
কমিদত্তক-বচ্চাপি বিধিঃ কাধ্যো! বিজানত] ॥ 

ছিত্বাধিমাংসৎ সক্ষৌত্রৈ রেভিশ্চ,উৈকপাচরে্।। 
বচ। তেজোবতীপাঠা সর্ভঞিকাধাব-শৃকজৈঃ ॥ 
ক্ষৌপ্র দ্বিতীয়াঃ পিপ্নল্ল)ঃ কবলম্চাত্র কীরন্তিতঃ। 
পটোল ত্রিফলানিস্থ কষায়শ্চাত্র ধাবনে ॥ 

হিতঃ শিরোবিরেকশ্চ ধুম! বৈরেচনশ্চ যঃ। 

সামান্তং কন্মনাড়ীনাং বিশেষং চাত্রমে শৃণু ॥ 

যন্দস্তমধিজায়েত নাড়ী তংদত্তমুদ্ধরেৎ। 

ছিত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ ॥ 
শোধয়িত্ব। দরহেদ্বাপি ক্ষারেণ জলনেন বা। 

ভিনত্তয পেক্ষিতে দস্তে হম্ছকাস্থিগতিঞ্বং ॥ 

সমূলং দশনং তস্মাহুদ্ধ রেদ্ভগ্রমন্তি চ। 

উদ্ধতেতৃত্তরে দত্তে সশূলে স্থির বন্ধনে ॥ 
রক্তাভিযোগাৎ পুর্বোক্তা রোগ! ঘোরা ভবপ্তিহি। 
কাণঃ সঞ্তায়তে জন্তরদ্দিতং চাসাজায়তে ॥ 

চলমপ্ুযুত্তরৎ দস্ত মতোনাপহরেস্তিষক্ । 

ধাবনে জাতিমদন স্বাঢুকণ্টক খাদিরং ॥ 

কষায়ং জাতিমদন কটুকঃ ম্বাহু কণ্টটকঃ। 
যষ্ট্যাহ্ব রোধ মগ্রিষ্ঠা খদিরৈশ্চাপি ষংকৃতং ॥ 
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তৈলং সংশোধনৎ তদ্ধি হন্যাদ্দস্তগতাংগতিৎ। 

কীর্তিতা দস্তমূলেতু ক্রিয়াদস্তেষু বক্ষ্যতে ॥ 
শ্লেহানাং কবলাঃ কো্। সপ্সি ষন্ত্রৈবুদ্তস্যবা। 

নির্খ,হশ্চানিলদ্লান1ং দত্তহর্ষ-প্রমর্দনাঃ ॥ ্ 

নৈহিকশ্চ হিতোধূমোনসাৎ নিদ্ধঞ্চ ভোজনং । 
রসোরসষবাপশ্চ ক্ষীরং সম্তানিকা ঘৃতং ॥ 

শিরোবস্তিহিতশ্চাপি ক্রমোষশ্চানিলাপহঃ। 
অহিংসন্ দস্তমুলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্ ॥ 

লাক্ষাচুটর্ণ মধুযুতৈস্ততন্তাঃ প্রতিসারয়েৎ। 
দৃস্তহর্ষক্রিয়বাপি কুর্ষ্যান্সনিরবশেষতঃ ॥ 

কপালিক! কৃচ্ছ তমা তত্রাপোষা ক্রিয়াহিতা । 

| জয়েদ্বিআাবণৈঃ শ্বিন্বমচলং কৃমিদস্তকং ॥ 

তথাবপীডৈর্বাতপ্লৈঃ স্নেহগণ্ডষধারণৈঃ। 

ভদ্রদার্ববাদিবর্ধাভূলেটঃ জিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥ 

চলমুন্ধত্য চ স্থানং বিদহেচ্ছুষিরস্য চ। 

ততো বিদারী যঞ্ঠ্যাহ্ব শৃঙ্গাটক-কসেরুটকঃ ॥ 
তৈলংদশগুণে ক্ষীরে নিদ্ধং নস্যে হিতং ভবে । 

হনুমোক্ষে সমুন্দষ্টাং কুর্যাচ্চার্দিতৰতক্রিয়াং ॥ 

ফলান্স্নানি শীতান্ধু বূপান্নৎ দন্তধাবনং । 

তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দস্তরোগীবিবর্জয়েৎ ॥ 
সাধ্যানাৎ দস্তরোগানাং চিকিত্লিত মুদীরিতং। 

দিহ্বাগতানাৎ সাধ্যানাং কর্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে ॥ 
ওষ্ট প্রকোপেহনিলজে যদুক্তং প্রাকৃচিকিৎসিতৎ । 

কণ্টকেঘনিলোশেষু তৎকার্ধ্যং ভিষজ! ভবেৎ॥ 
পিত্ত্গেবু বিব্ৃষ্টেবু নিঃস্থতে ছইশোিতে | 

প্রতিসারণ গণ্ডষং নস্যঞ্চ মধুরং হিতং ॥ 
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কণ্টকেধু কফ্ষোথেষু লিখিতেঘস্থজংক্ষয়ে । 
পিপ্লল্ট্যাদির্শধুযুতৎ কার্ধাস্ত প্রতিস$রণে ॥ 
গৃহ্ীয়াৎ কবলাংশ্চাপি গৌরসর্ষপ সৈম্ধবৈঃ। 
শটোলনিস্ববার্তাকু ক্ষারঘুষৈশ্চ ভোজয়েৎ 
উপজিহ্বাংতুসংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ। 

শিরোবিরেক গণুষ ধূমৈশ্চৈনমুপাচরে ॥ 
জিহ্বাগতানাং কর্ম্োস্তৎ তালব্যানাং প্রবক্ষ্যতে | 

অসুষ্ঠা্কুলিসন্দংশেনারুষ্য গলগুগ্ডিকাং ॥ 

ছেদয়েন্সগুলাগ্রেণ জিহ্বোপরিতু সংস্থিভাং । 

নোতকৃষ্টঞ্ব হীনঞ্চ ত্রিভাগৎ চ্ছেদক়েডিষক্ ॥ 

অত্যাদানাত্অবেদ্রক্তং তন্নিমিত্তং জিয়েতধুচ | 

হীনচ্ছেদাদভবেচ্ছেফে! লালানিদ্রাভ্রমস্তমত ॥ 

তন্মাদ্বৈনাঃ প্রযত্বেন দৃষ্টকর্্মা বিশারদঃ । 
গলশুত্ীস্ত সংচ্ছিদ্য কুর্যাৎ প্রাগুমিমং ক্রমং ॥ 

মরিচাতি বিষাপাঠা! বচাকুষ্ঠকুটন্লটেঃ। 

ক্ষৌভ্রযুক্তিঃ সলবণৈস্ততন্তাং প্রতিসারয়েৎ ॥ 

বচামতিবিষাংপাঠাং রান্নাং কটুকরোহিণীৎ। 
নিঃকাথ্য পিচুমর্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ ॥ 

ইস্রদীক্নিহীদন্তী সরলা স্ুরদারুভিঃ । 
পঞ্চাঙগীক্কারয়েৎ পিষ্ট্ব্তিং গন্ধোত্তরাং শুভাং ॥ 

ততোধুমং পিবেজ্জন্ত দ্বিরহ্ৃঃ কফনাশনং। 

প্ষারসিদ্ধেযুমুদ্গেষু যৃষশ্চাপ্যশনে হিতঃ ॥ 

তুগ্ডিকের্যাধৃষে কুর্ম্ে সংঘাতে তালুপুপ্প,টে। 

এষএববিধিঃ কার্ষ্যোবিশেষঃ শস্তর কর্াশি ॥ 

তালুপাকেতু কর্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনং 

স্নেহহ্থেদস্তালুশোফে বিধিশ্চানিলনাশনঃ ॥ 
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কীর্তিতং তালুজানাস্ত ক্ঠযানাৎ কর্ম বক্ষ্যতে । 

সাধ্যানাং রোস্তিণীনাত্ত হিতং শোণিত' মোক্ষণৎ ॥ 

চর্দনং ধূমপানঞ্চ গও্ডযোনস্য কর্ম চা 

বাতিকীন্তহৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসা রয়ে ॥ 

ন্ুখোষণান্ স্লেহগণ্ডান্ ধারফেচ্চাপ্যতীক্ষশঃ 

পত্তঙ্গ শর্করা ক্ষৌত্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ॥ 

দ্রাক্ষাপরূষক কাথো হিতো চ কবলগ্রহে । 

অখ্গার ধূম কটুকৈঃ শ্রৈম্মিকীং প্রতিসারয়েৎ॥ 

স্বেতাবিড়ঙ্গ দর্তীষু তৈলং সিদ্ধং সনৈম্ধৰং । 

নস্যকর্ণি যোৌকব্যং তথা কবল ধারণে ॥ 

পিত্তবৎসাধয়েদৈদ্যে! রোহিনীং রক্তসস্তবাং । 

বিশ্রাব্য ক্ঠশালুকং সায়েত্ব,ও্ীকেরিবৎ ।! 

এককালং যবানঞ্চ ভূঙ্জিত সিগ্ধমল্পশঃ | 

উপজিহ্বিক বচ্চাপি সাধয়েদধিজিহিবকাং 

একবনাস্ত বিশ্রীব্য বিধিং শোধন মাচরেৎ। 

গিলাযুশ্চাপিযোব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥ 

অমর্শস্থং সুপরৃঞ্চ ভেদয়েদ্গল বিদ্রধিং | 

বাতাঁৎসর্ধসরং চর্ণেলর্বণৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥। 

তৈলং বাঁতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবল নস্যয়োঃ। 

ততোহশ্মৈ সহিকং ধূমমিমং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ 

শালরাজাদনৈরগুসারেক্কুদিমধূকজাঃ | 

মজ্জানে। গুগ্গুলুধ্যাম মাংসীকালানুসারিবাঃ || 

শ্ীসর্জরসশৈলেয মধুচ্ছিষ্ঠানি বাহরেৎ। 
তৎসর্ধং সুরত চূর্ণং স্েছেনালোড্য যুক্তিতঃ ॥ 

টুপ্ট,কবৃস্তৎ সক্ষৌত্রং মতিমাংস্তেন লেপয়েৎ। 

এষ সর্বসরে ধুমঃ প্রশস্তঃ লৈহিকোমতঃ | 
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কফক্োমারুতক্সশ্চ মুখরোগ বিনাশনঃ || 

পিত্তাত্মকে সর্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ | 
সর্বঃপিত্তহরঃফ্কার্ষো বিধিম্ধুর শীত লঃ ॥ 
প্রতিসারণ গণ্ষ ধূম সংশোধনানি চ। 
কফাত্মকে সর্ধসরে বিধিং কুর্ধযাৎ কফাপহং ॥ 

পিবেদতিবিষাং পাঠাং মুস্তঞ্ সুরদারু চ। 

রোহিণীং কটুকাখ্যাঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।। 
গবাং মৃত্রেণ মন্থুজে। ভাগৈর্ধরণ সম্মিতিঃ | 
এষঃ সর্বান্ কফকুতান্ রোগান্ ষোগো২পকর্ষতিঃ || 

ক্ষীরেক্ষুরস গোমৃত্র দধিমন্তশ্নকাপ্জিট কঃ | 

বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈল ঘ্বতৈরপি ॥ 

ক্োগাণাং মুখজাতানাং সাধ্যানাং কর্মমকীস্তিতং । 

অসাধ্য! অপি বক্ষ্যন্তে রোগ! যে যন্তর কীর্তিত।:1 
ওষ্টপ্রকোপা বর্জ্যাঃ স্থার্্ম।ংস রক্ত ব্রিদোষজা | 

দত্তমুলেষু বর্জ্যাতু ব্রিলিঙ্গগতি শৌষিরো ॥ 
দত্তেষুচ ন সিদ্ধত্তি হাব দালন ভঞ্জনাঃ। 

জিহ্বাগতেঘলাসস্ত তালব্যে ঘর্ব,দং তথ! ॥ 

স্বরদ্বে বলয়ে! বৃন্দো বলাসশ্চ বিদারিক1। 

গলৌঘোমাধমতানশ্চ শতদ্্ী রোহিণী গলে ॥ 

অসাধ্যাঃ বীর্তিতা হ্যেতে রোগানব-দশৈব চ | 

তেষাংছাপি ক্রিয়াং বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় সমাচরেখ॥ 
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অথাতঃ শোফানাং চকিৎনিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

ষড়বিধোইবয়বসমুখঃ শোফোহভিছিতো লক্ষণতঃ । প্রতিকারতশ্চ 

সর্ধসরস্ত পঞ্চবিধঃ1 তদ্যথা। বাতপিত্ত শ্লেম্স সান্লিপাত ৰিষ- 

নিমিভঃ। তত্রাপি অর্পিতস্যাধ্বগমনাদতিমাব্রমভ্যবহরতে! বা 

পিষ্টান্ন হরিতক শাকলবণানি ক্ষীরস্য বাতিমাত্রমল্প সুপসেবমানস্য 
মৃৎপকলোষ্ট কটশর্করাচুপৌদক মাংস সেবনাদজীর্ণিনে। বা গ্রাম্যধর্ম 
সেবনাদ্বিরুদ্ধাহার সেবনাদ্ধস্তযশ্ো্ররথপদাতি সংক্ষোভণাদ্দেষে ধাতুন্ 

প্রদুষ্ শ্ব়থুমাপাদয়স্ত্যধিলে শরীরে । 

তত্রবাতশ্বয়থুররুণঃ কষে! বা মুছ্রনবস্থিতক্ঞোদাদয়শ্চাত্র বেদন! 
বিশেষাঃ। | 

পিততশ্বয়থুঃ পীতো রক্জে। বা শীত্া্ছলাধ্যে! চোষাদয়স্চাত্র বেদন| 

বিশেষাঃ | 

শ্লেম্স্বখুঃ পাওুঃ শুক্লোব! স্গিগ্$ঃ কঠিনঃ শীতো মন্দান্সারী 
কগাদয়শ্চাত্র বেদন! ৰিশেষাঃ। 

সন্িপাতশ্বয়খুঃ সর্ব বর্ণ বেদনঃ | 
বিষনিমিত্তস্ত গরোপষোগাদ্দ,ষ্টতোয় সেবনাৎ প্রকোথোঁদকাব 

গাহনাৎসবিষসত্ব-দিগ্ব-চূর্ণেনাব চূর্ণনাহ্ব। সবিষমুত্রপুরীষস শুক্রস্পুষ্টানাং 
তৃণকাষ্টাদীনাং সংস্পনাৎ স তু মৃছঃ ক্ষিত প্রাথানোইবলম্বী চলে। ব। দাহ 

পাক প্রায়শ্চ ভবতি | 

ভবস্তি চাত্র। 

দোষাঃ শ্বয়খু মুদ্ধংহি কুর্বস্ত্যামাশয় স্থিতাঃ ) 

পক্কাশয়স্থা মধ্যেচ বর্চঃ স্থানগতাহাধঃ ॥ 

ক্কত্নং দেহ মনুপ্রাপ্তাঃ কুষুণঃ সর্বসরং তথা । 

্বয়ধূর্মধ্যদেশে বঃ স কষ্টঃ সর্ববগশ্চ হঃ ॥ 
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অর্ধ।ঙ্গেইরষভু তশ্চ ষশ্চোর্ধং পরিসর্পতি । 

শ্বাসঃ পিপাস। দৌর্বল্যৎ জরশ্ছর্দিররোচকঃ | 
হিক্কাতিনারকণীশশ্চ শূলং সঙ্ক্ষপয়স্তিছি | 

সামান্যতো। বিশেষাচ্চ তেষাং বক্ষাণামি ভেষজং | 
শোফিনঃ সর্বএব পরিহরেয়ুরম্্ লবণ দধি গুড় বসা পয়ত্তৈল ত্বৃত 

পিষ্টময় গুরূণি । 
তত্র বাত শ্বয়থো ত্রৈবকৃুত মৈরগ তৈলং ব। মাসমধ্ধমাসং ব1 

পায়য়েৎ। ভ্যগ্রোধাদি-কষায়সিদ্ধং সর্পিঃ পিতৃশ্বয়থৌ । আরখধার্দি 

সিদ্ধং শ্লেম্বশ্বয়খৌ । সন্নিপাত শ্বয়খৌ ন্স,হীক্ষীর পাত্রং দ্বাদশভিরল্ল- 
সী: প্রতিসংস্ষ্টং দক্তী গ্রতিবাপং সর্পিঃ পাচস্িত্ব। পারযেৎ | বিষ- 

নিমিত্তে কন্কেঘু প্রতিকারঃ 1 

অথাতঃ সামান্য চিকিৎমসিতং ব্যাখ্যান্যযাষঃ । 

তিন্বকরত চতুর্থাণি যান্থ্যক্তান্যুদরেষু তু ততোহন্যতমমুপযুজামানং 

শ্বয়থুমপতন্তি । মৃত্ববর্তিক্রিয়াং বা সেবয়েৎ। নবায়সং বাহরহমধুন1। 
বিডঙ্গাতিবিষাকুট জফল ভদ্রদ্দারু নাগর মরিচ চূর্ণং বা ধরণ মুক্ঠান্তুন। | 
ত্রিকটু ক্ষারায়শ্চ্ণাণি বা ত্রিফলা কষায়েণ মৃত্রৎ ব। তুল্য-ক্ষীরং 

হরিতকীং, বা তুলা-গুড়।মুপধুপ্জীত। দেবদারু শুষীং বা গুগণ্ডলুং 

বা মুত্রেণ বর্ধাভ্ কষায়ানুপানং বা তুল্যগুড়ং শৃঙ্গবেরং বা বর্ষাত্ কষায়ং 

মূলকক্কং বা সশূঙ্গবেরং পয়োইন্ুপানং মহরহর্মাসং | ন্যোষ বর্ষাভূ 

কষায় সিদ্ধেন ব। সর্পিষ। মুদ্দগোলুষ্বান্ ভক্ষয়েত। পিপ্ললী পিপ্ললীমূলং 

চব্যচিত্রক ময়ূর রর্ধাভূসিদ্ধং বা ক্ষীরং পিবেৎ। মহৌষধ নুরী মুল 
সিদ্ধং বা ত্রিকটুনৈরওমূল শ্যামামূলসিত্ধং ঝ1 বর্ষা শৃঙ্গবেরসহ' 
দেবদারু সিদ্ধং বা। তথালাবুবিভীতক ফলকন্ধং বা তওুলাম্বুন!। 

ক্ষারপিপ্পলীমরিচ শৃঙ্গ বেরাহু সিদ্ধেন চ মুদগযূষেণালবণেনাল্ল স্সেহেন 

তোজরেদ্ যবান্নং গোধুমান্নং বা বৃক্ষকার্ক নক্তমালনিত্ব বর্ষাভূককাতৈশ্চ 
পরিষেকঃ সর্ষপ সৌবর্চগ সৈদ্ধব শাঙ্নই।ভিশ্চ প্রদেহঃ কার্ধাঃ । বথ। 

৬ 
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দোষঞ্চ বিরেচনাস্থাপনানি তীক্ষান্যক্জশ্রমুপসেবেত সেছশ্বেদোপনা- 

হাংশ্চ শিরাভিশ্চাঁতীক্ষং শোণিতমবসেচয়ে দন্ততে পদ্বশোফাদিতি ॥ 

ভবতি চাত্র। 

পিষ্টান্লমন্ং লবণানি মদ্যং মুদং দিবাস্বপ্র মজাঙগলঞ্চ। জয়ে! ঘ্বতং 

তৈলপয়োগুরূণি শোফং জিঘাংস্থঃ পরিবর্জয়েত্, ॥ 

চতুর্ব্বংশতিতমোহিধ্যায়ঃ। 

অধাতোইনাগতাবাধ প্রতিষেধনীয়ং চিকিৎসিতং ব্যখ্যাম্যা ”: 

উত্থায়োখায় সততং স্বস্থেনারোগ্য মিচ্ছতা। 

ধীমত1 যদনুষ্ঠেযর়ং তৎসর্বং সম্প্রবক্ষ্যতে ॥ 

তত্রাদৌদস্তপবনং দ্বাদশাস্থুল মার়তং । 
কনিষ্ঠটিকা পরিণাহ মৃজগ্রথিতমব্রণং 

অধুগ্নগ্রন্থি চ্চাপি প্রত্যগ্রং শস্তড়ুমিজং | 

অবেক্ষার্ত,ঞ্চ দোষঞ্চ রদং বীর্যযঞ্চ যোজয়েৎ॥ 

কষায়ং মধুরং তিক্তং কটুকং প্রাতর থেতং । 
নিষ্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষারে খদির স্তপ1 ॥ 

মধূকে। মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা । 
ক্ষৌন্র ব্যোষ ত্রিবর্সাক্কং সতৈলং সৈন্ধবেন চ ॥ 
চূর্ণেন তেজোবতাশ্চ দস্তান্লিতাৎ বিশোধয়ে। 

একৈকং ঘর্ষয়েদস্তং মৃহন| কৃচ্চকেন চ ॥ 

দস্তশোধন চর্ণেন দস্তমাংসান্তবাধয়ন্। 

তদ্দৌর্গস্ধোপদেহৌতু শ্লেন্ানং চাপকর্ষতি ॥ 

বৈশদ্যমন্লাভিরুচিং সৌমনস্তং করোতি চ। 
নখাদেদ্গলঙাবোষ্ঠ দিহ্বারোগ সমুস্তবে ॥ 
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অথাস্যপাকে শ্বামেচ কাসহছিকা বমীষু চ। 

দুর্বলে! জীর্ণ তক্ষশ্চ মৃচ্ছণর্ডভোমদপীড়িতঃ ॥ 
শিরোরুগার্তভৃবিতঃ শ্রাস্তঃ পানক্লমাহ্িতঃ । 

অর্দিতী কর্ণশূলীচ দস্তরোগীচ মানবঃ ॥ 

জিহ্বা-নর্লেখনৎ রৌপ্যং*সৌবর্ণং বাক্ষমেৰ চ। 
তন্মলাপহরং শস্তং মুহুপ্রক্ষং দশাঙগুলং ॥ 

মুখরৈবস্য দৌরর্ধা শোঁফজাডাহরং পরং | 

দত্তদাঢ্যকরং রুচ্যং স্নেহ গণ্ডষধারণং | 

ক্ষীরবৃক্ষকমারৈর্ববা ক্ষীণ চ বিমিশ্রিটুতিঃ। 

ভিল্লোদক কষায়েণ তথৈবামলকস্য ব1 ॥ 

প্রক্ষালয়েনুখৎ নেত্র পস্তঃশীতোদকেন বা। 

নিলীকাং মুখশোষঞ্চ পিড়কাং ব্ঙ্গমেব চ ॥ 

রক্তপিত্বকৃতান্ রেখগান্ সদাএব বিনাশয়েৎ। 

স্থখংলঘূনিরীক্ষেত দৃঢ়ং পশ্যতি চক্ষুষ! ॥ 
মতং শ্রোতোঞ্জনং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবং | 

দাহকগুমলঘরঞ্চ দৃষ্টিরেদকজাপহং ॥ 

অক্ষোরুপাবহ্ণৈব সহতে মাকতাতপো । 

ন নেত্ররোগ। জায়স্তে তন্মাদজনমাচরেত। 

ভুক্তবান্ শিরসান্নাতঃ শ্রান্তশ্ছর্দন বাহুনৈঃ ॥ 
রাত্রৌ জাগরিতশ্চাঁপি নাঞ্জযাজ্ৰবরিত এবচ | 
কর্প রজাতিক্ষকোল লবঙ্গ কটুকাহ্বয়ৈঃ ॥ 

সচূর্ণপৃগৈঃ সহিতং পরং তাম্ব.লজৎ গুভং । 

মুখটবসদ্যঃ সৌগন্ধ্য কাস্তিসৌষ্ঠবকারকং ॥ 
হনুদন্তত্ঘরমল জিহ্বেক্জ্রয় বিশোধনৎ । 

প্রসেক সমনংহৃদযং গলাময় বিনাশনং ॥ 

পথ্যং স্প্তোখিতে ভূকে সাতে বাস্তেচ মানবে । 
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রক্তপিত্তক্ষতক্ষীণ ভৃষ্ণা মূচ্ছ1 পরীতিনাং । 

রুক্ষদ্র্বলমর্ত্যানাং ন ছিতং চাসা শোষিণাৎ ॥ 

শিরোগতাংস্তথা রোগান্ শিরোইভ্যঙ্জোইপকর্ষতি | 

কেশানাং মার্দবং দৈর্ঘাং বহুত্বং জিগ্ধরুষ্জতাৎ ॥ 

করোতি শিরসন্তৃপ্তিং সুত্বক্কমপি চাননধ। 

সন্তর্পণৎ চেক্ড্রিয়াণাং শিরসঃ প্রতিপূরণং ॥ 

মধুকং ক্ষীর শুক্লাচ সরলং দেবদার চ। 

ক্ষুদ্রকং পঞ্চনামানং সমভাগানি সংহরেত ॥ 

তেষাং কল্কৰষাস্াভ্যাং চক্রতৈলং বিপাচয়েৎ। 
সদৈব শীতলং জস্তোর্গ্ি তৈলৎ প্রদাপয়েৎ ॥ 
কেশ প্রসাধনী কেন্তা রজোজন্ধ মলাপহ! । 

হনুমন্তাশিরঃকর্ণ শুলন্বং কর্ণপূরণং ॥ 

অভ্াঙ্গো মার্দীবকরঃ কফবাত নিরোধনঃ। 

ধাতুনাৎ পুষ্টি জননো মুজ। বর্ণ বল প্রদঃ ॥ 

সেকঃ অুম ত্বোইনিল হৃদ্ভগ্রসন্ধি প্রসাধকঃ । 

ক্ষতাগ্নি দগ্ধাভিহত বিত্বষ্টানাৎ রুজাপতঃ ॥ 

জল সিক্তস্য বদ্দান্তে যথামূলেহস্কুরাস্তরোঃ। 
হখাধাতুবিবৃদ্ধিহি স্ষেহ সিক্তস্ত জায়তে ॥ 
সিরামুখে রোমকৃপৈ ধর্মনীভিশ্চ তর্গর়ন্। 

শরীর বলমাধন্তে যুক্ত ক্েহোইবগাহছনে ॥ 

ত্র প্রকৃঠি সাত্বর্ত, দেশ দোষ বিকারবিক্ষ। 
তৈলং ঘ্বতং বা মতিমান্ যুঞীাদভাঙ্গ সেকয়োঃ ॥ 

কেবলং সামদোষেষু ন কথঞ্চন বোজয়েৎ। 

তরুণজর্ধযজীর্ণীচ নাভ্যক্তবো কথঞ্চন ॥ 
তথা বিরিকে। বাস্তশ্চ নিরূট়ো যশ্চ মানবঃ। 

পূর্বায়োঃ কচ্ছ,তাব্যাধে রসাধ্যত্ব মথাপি ব ॥ 
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শেষাণাং তদহঃ প্রোক্ত1 অগ্নিমান্দ্যাদয়োগদা2। 

সম্তর্পণ সমুখানাং রোগানাং নৈব কারয়েৎ ॥ 

শরীরায়াস আঁননং বর্ষ্বব্যায়াম সংজ্তিতং | 

ততরুত্বা তু সখং দেহং বিমৃণীয়াৎ সমস্ততঃ ॥ 

শরীরোপচয়ঃ কান্তিগাত্রানাং স্থবিভক্ততা। 

দীপ্তাগ্রিত্বমনালস্যং স্থিরত্বং লাঘবৎ মুজ1 ॥ 

শ্রমক্লম পিপাসোষ্ঞ শী তাদীনাৎ সহিষ্ণুণত! । 

আরোগ্যং চাপি পরমং ব্যার়ামাহুপ জায়তে ॥ 

ন চাস্তি সৃশং তেন কিঞ্চৎ স্থৌলযাপকর্ষণং । 

ন চ ব্যায়ামিনং মন্ত্যমর্দযস্তযরয়ো ভয়াৎ 

নটচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি । 

স্তিরীভবতি মাৎসঞ্চ ব্যায়ামাভিরতস্যচ ॥ 

ব্যায়াম ক্ষন গাত্রস্য পদ্ত্যামুদ্বত্তিতস্যচ | 

ব্যাধয়ো নোপসর্পস্থি সিংহৎক্ষুদ্রমৃগা। ইৰ ॥ 

বয়োরূপ গুণৈহণীন মপি কুর্ষাৎ সথদর্শনং | 

ব্াায়ামং কুর্বতোনিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং ॥ 

বিদগ্ধ মবিদগ্ধং বা নিদ্দোষৎ পরিপচাতে । 

বায়ামোহিসদ। পথ্যে। বলিনাৎ স্গিপ্ধ ভোজিনাং ॥ 

সচ শীতে বসস্তেচ তেষাং পথ্যতমঃ স্বৃতঃ | 

সর্বেঘ-তুত্ঘছরহঃ পুস্ভিরাতআম হছিতৈষিভিঃ ॥ 
বলস্যান্তদ্ধন কর্তব্য! ব্যায়ামে হস্তযতোহইন্থ। | 

হদি স্থানস্থিতে। বায়ু যদ বক্ত,ং প্রপদ্যতে ॥ 

ব্যায়ামং কুর্বতো৷ জন্ভে। স্তদ্বলার্ধিস্ত লক্ষণং। 

বয়োবল শরীরাণি দেশ কালাশনানি চ ॥ 

সমীক্ষ্য কুর্ধযাৎ ব্যায়ামমন্তথ। রোগমাপ্র,য়াৎ। 
ক্ষয় ভৃষ্ণারুচি চ্ছর্দি রক্তপিত্ত ভ্রম ক্লমাঃ ॥ 



৪২৬ সৃশ্রুত2 অধ্যায় ২৪1] 

কাস শোষজর শ্বানা অন্তিব্যায়াম সম্ভবাঃ। 

রক্তপিত্তী কশং শোষী শ্বাসকাস ক্ষতাতুরঃ ॥ 
ভৃক্তমান্ স্্রীবুচ ক্ষীণো ত্রমার্ভশ্চ বিবর্জজায়েৎ। 
উদ্বর্তীনং বাতহরৎ কফমেদেবিলাপনং ॥ 

স্থিরীকরণ মঙ্গানাং ত্বকৃপ্রসাদ করং পরং। 

সিরামুখ বিবিক্ঞত্বং ত্বকৃস্থস্যাখ্রেশ্চ তজনধ ॥ 

উদ্দঘর্যণোত্সাদনাভ্যাং জায়েয়াতা মসংশয়ং | 

উৎ্সাদনাদ্ভবেত স্ত্রীণাং বিশেষাৎ কাস্তিমন্ত পু$ ॥ 

প্রহর্ষ সৌভাগ্য সুজ! লাঘবাদি গুপান্বিতং । 
উদ্ঘর্ষণন্ত বিজ্ঞেয়ং কও, কোঠানিলাপহং ॥ 

উর্ধোঃ সঞ্জনয়ত্যান্ড ফেণকঃ স্থ্য্য লাঘবে । 

ক কোঠানিলম্তস্ত মল রোগাপহস্চ সঃ! 

তেজনং ত্বগ্গতস্যাগ্নেঃ সিরামুখ বিরেচনং | 
উদ্বর্ষণ ত্বিষ্টিকয়! কণ্ডকোঠ বিনাঁশনং ॥ 

নিদ্রা দাহ শ্রম হরং ত্বেদ কণ্ড, হৃষাপহং | 

হৃদাং মলহরং শ্রেষ্টং সর্বেক্দিয় বিশোধনং ॥ 

তক্ত্রাপাপোপশমনং তুষ্টিদং পুংস্ববর্ধনং |: 
রক্প্রসাদনং চাপি নান মগ্নেশ্চ দীপনং ॥ 

উঞ্েন শিরসঃ স্ানম্ছি তঞ্চক্ষুষ: যদা। 

শীতেন শিরসঃ ক্নানং চক্ষুষ। মিতি নির্দিশেৎ ॥ 

প্লেন্ষম্। রত কোপেতু জ্ঞাত্বা ব্যাধি বলাবলং৭ 

কামমুষ্ং শিরঃ আ্বানৎ ভৈষজ্যার্থং মমাচরেত ॥ 

অিশীতাব্ুশীতেচ শ্লেন্মমারুত কোপনং । 

অত্যুষ্তমুক্তকালে চ পিত্ত শোণিত বন্ধনৎ ॥ 

তচ্চাতিলার জবরিত কর্ণশৃূলানিলার্তিযু। 
আধ্মানারোচকাজীর্ণ ভূক্তবৎ জুচ গহিতং ॥ 
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সৌভাগাদৎ বণকরং প্রীত্যোজোবল বর্ধনং | 
শ্যেদদৌগীন্ধ্য বৈবর্ণ্ শ্রমস্্মন্তু লেপনং ॥ 
ল্লানৎ যেষাং নি িদ্বস্ত তেষামপান্থলেগনহ | 

রক্ষো্বমথ চৌজন্তং সৌভাগ্য করমুত্বমং ॥ 

স্থরমনোহম্বররত্বানাং ধারণং প্রীতি বর্ধনং | 

মুখালেপাদৃঢ়ং চক্ষুঃ পীনগণ্ডং তথাননং ॥ 

অব্যঙ্গপিড়কং কাম্তং ভবত্যন্তুঞ্ সন্নিভং। 

শন্যলং বিশদং কান্তমমলোজল মগুলং ॥ 

নেত্রমঞ্জন সংষোগাদ্ভবেচ্চামল তারকং। 

যশস্যং শ্বর্গ্যমাযূষযং ধনধান্য বিবদ্ধনং ॥ 

দেবভাতিথি বিপ্রাণাং পুঙ্গনং গোত্রবদ্ধনং | . 
আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যোবলকৃদ্দেহ খারকঃ ॥ 

আয়ুস্তেজঃসমুৎসাহ স্থৃত্যোলোহগ্সি বিবদ্ধনঃ | 

পাদ প্রক্ষালনং পাদনলরোগ শ্রমাপহং ॥ 

চক্ষুঃপ্রসাদনং বুষাং রক্ষোস্নং প্রীতিবর্ধনং । 

নিদ্রাকরে। দেহস্থখশ্চক্ষুষাঃ শ্রমন্ৃপ্ডিনুৎ ॥ 

পাদত্বঙ্য.ছুকারী চ পাদাভ্যঙ্গঃ সদাহিতঃ | 

পাদরোগছরং বৃষ্যং রক্ষোন্নং প্রীতিবর্ধনং ॥ 

স্থখপ্রচাহ মৌজস্যং সদাপাদত্রধারণং । 
 অনাকোগা মনাযুষাং চক্ষুষোরুপঘা তককতৎ ॥ 

পদাভ্যান্ত্রপানভ্াং সদা চংক্রমণং নৃণাং। 

পাপোপশমনং কেশনখরোমাপমার্জনং ॥ 

হর্ষলাঘব-সৌভাগ্য-করমুৎসাহ বদ্ধনং ৷ 

বাণবারং মুজাবর্ণ তেজোবল বিবর্ধনং ॥ 

পবিত্র কেশমুষীষং বাতাতপরজোইপহং | 

বর্দানিলরজোঘর্দ ছিমাদীনাং নিবারণং | 
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বর্ণ্যং চক্ষুষ্য মৌলস্যং শঙ্করং ছত্রধারণং । 

গশুনঃ সরীশ্থপব্যাল বিষা ণিভ্যোভয়াপহৎ ॥ 

শ্রমস্থলন দোষত্বং স্থবিরেচ প্রশস্যতে | 

| 

অবষ্টভকরঞ্চাপি ভয়প্বৎ দণ্ডধারণং । 

আস্যাবর্ণকফ্ষস্থৌল্য সৌকুমার্ধ্যকরী সুখ ॥ 
অধ্বাবর্ণকফস্থৌল্য সৌকুমার্ধা বিনাশনং 
অভ্যধবাবিপরীতোইম্মাজ্জর1 দৌর্বল্যকৃচ্চ সঃ ॥ 

যত্ত,চংক্রমণং নাতিদেহ পীড়াকরং ভবেৎ। 

তদায়ুর্বলমেধাগ্নি প্রদমিক্ট্রিয় বোপনং ॥ 

শ্রমানিলহরং বুষ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতি প্রদং । 

স্গথংশস্যাসনং হঃখং বিপরীত গুণং মত ॥ 

বালবাজন মৌজসাং মক্ষিকাদীনপোহণি 

শোষদাহ শ্রমস্থেদ মুচ্ছর্রো বাজনানিলঃ 
প্রীতিনিদ্রাকরং বৃষাং ককবাত শ্রনণপহং 

সংবাহনং মাংসরক্তত্বক্ প্রসাদকরং স্থখং | 

প্রবাতং বৌক্ষায বৈবর্ণ্য স্তন্তরুদ্দাহপক্তিনুৎ। 

শ্বেদমুচ্ছাপিপাসাপ্রনপ্রবাত মতোইন্যগা | 

স্বধংবাতং প্রসেবেত গ্রীষ্মে শবদিনান2 | 

নিবাতং হায়বেসেবামালোগ্যায় চ সর্বদা || 

আতপঃ পিন্ততষ্াগ্রি স্বেদনুচ্ছত্রমাত্ররুৎ খ 

দাহ বৈবর্ণাকারী চ ছায়া চৈহ্তানপোহতি ॥ 

অগ্রির্বাতককন্তুন্ত শীত বেপণু নাশনঃ। 

আমাভিষ্যন্দজরণোরক্রপিত্ত প্রদৃুষণঃ | 

পুষ্টিবর্ণবলোত্সাহ মগ্গিদীপ্লি মতন্ত্রিতাং | 

করোতি ধাতুসাম্যঞ্চ নিদ্রা কালে নিষেবিতা ॥ 

গে খর আপ 
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তত্রাদিত এব নীচনখরো য়! শুচিনা শুক্লুবাসস1 লঘুষ্ষীবচ্ছত্রোপানৎ 

কেন দণ্ডপাণিন1 কালে হিত মিত মধুর. পূর্ববাভিভাষিণ! বন্ধুূতেন 
ভূানাস্ত গুরুবৃদ্ধানুর্মতেন স্ুসহায়েনানন্তমনসা খল্পচরিতব্যং 

তদপিনরাত্রৌ ন কেশাস্তি কণ্টকাশ্মতুষ ভন্মোষকর কপালাঙ্গারামেধ্য- 

স্তানবলিভূমিযু ন বিষমেক্দ্রকীল চতুষ্পথশ্বত্রাণামুপরিষ্কাৎ। 

ন রাজদ্বিষ্ট পরুষ পৈশুন্যান্বতানিবেদৎ। ন দেবব্রাহ্মণ পিতৃ- 
পরিবাদাংশ্চ ন নরেন্ত্রদ্বিষ্টোন্মন পনিিত ক্ষুদ্রনীচাঁচারানুপাসীত ॥ 

বৃক্ষপর্বত প্রপ।ত বিষম বন্দীক. ছুষ্টবাঁজি কুঙ্ীরাদ্যধিরোহনানি 

পরিহরেৎ পুর্ণনদী সমুদ্রাবিদিততলশ্বব্রকুপাবতরণার্ন॥ ভিন্ন শূন্যাগার 

শ্বশ।ন বিজনারণা বাপাগ্ি সংন্রম ব্যাল ভূঞ্ঙ্গ কীটসেবাগ্রামাঘাত 
কলভচশন্ব সন্নিপানাগ্সি সতভ্রম ব্যাল সরীস্যপ শঙ্গিসন্নিকর্ষাংশ্চ | 

নাগ্সিগোগ্চর ব্রাঙ্গণ প্প্রেতখাদম্পত্যান্তরেণাভি যায়াং। দেব- 

গোক্রাঙ্গণ চৈত্যধবজ রোগি পতিত পাপকারিণাঞ্চ ছায়াং নাক্রমেত | 

নাস্তং গচ্ছন্তনুদ্যস্তং বাদতাং বীক্ষেত। গান্ধবস্তীং পরশস্যং বা 

চরস্তীং পরস্মৈ ন কশ্মৈচিদাচগ্ষীত নচোক্কাপাতেন্্র ধনূংষি। নাগ্সিং 
মুখেনোপধমেঙ্ । নাপোভূমিং বা পাণিপাদেনাভিহন্যাৎ ॥ 

ন বেগান্ ধারয়েৎ। ন বহির্বেগান্ গ্রাম নগর দেবতায়তন শ্রশান 

চতুষ্পথ সলিলাশয়পধি সন্গিকৃষ্টানুৎ স্থজন্ন প্রকাশং ন বায্গ্ি সলিল 
সোমার গোগুর প্রতিমুখং ! 

ন ভূমিং বিলিখেং। নাসম্বভমুখঃ সদসি জুস্তোদগারশ্বাস 
ক্ষবথুংনোতস্থজেশ্।। ন পথ্যক্কেইবষ্টস্তপাদ প্রসারণানি গুরু সন্গিধো 
কুর্ষাৎ ॥ 

ন বালকর্ণনাসাশ্রোতোদশনবিবরাণ্যভিকুষ্কীয়াং ন বীজয়েৎ 

কেশমুখনখরবন্ত্রগাত্রাণি। নগাত্র নখবক্ত, বাদিত্রং কুর্ধযাৎ। ন 
কাষ্ঠলোষ্ট তণাদীনভিহ্থনযাতিন্ন্যাদ্ব] | 

ন প্রতিবাতাতপং সেবেহ ন ভূজমাত্রোহখ্িমুপাপীত নোং- 
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কটুকস্তিষ্ঠেং। নাল্পকাষ্ঠাসন মধ্যাসীত | ন শ্রীবাং বিষমং ধারয়ে ৎ। 
ন বিষমকায়ঃ ক্রিয়াং ভজেস্তুজীত বা। ন প্রততমীক্ষেত বিশেষা- 

জ্জোতির্ভাঙ্কর স্ক্ষচলভ্রান্তানি । ন ভারং 1শরসাবছেৎ। নম্বপ্ন 

জাগরণ শয়নাসন চঙ্ক্রমণ যানবাহন প্রধানন বন লংঘন্প্রবন প্রতরণ 

হাসাভাষ্যব্যবায় ব্যায়ামাদীন্রচিতানপাতি-সেবেত। 

উচিতাদপাযহিতাৎ ক্রমশে! বিরমেৎহিত মনুচিতমপ্যাসেবেত 

ক্রমশ ন চৈকাস্ততঃ পাদহীনাত। 

নাবাক্শিরাঃ শয়ীত ন ভিন্নপাত্রে নাঞজলিপুটে নাপঃ পিষেৎ। 

কালে হিতমিতঙ্গিপ্ধ মধুরংপ্রায়মাহারং বৈদ্যপ্রতাবেক্ষিতমন্ত্রীয়াৎ। 

গ্রামগণগণিকাপণিক শক্রশঠ পতিত ভোজনানি পরিহরেৎ | 

শেষান্যপিচা নিষ্ট ব্ূপরস গন্ধম্পর্শ শব্দমানসান্ন্যান্যেবন্থুণান্য পি বা 
সম্ভূয় দত্বানি তান্যপি মক্ষিকাব্যালোপহতানি। নাপ্রক্ষালিত 

পাণিপাদে! ভুষ্জিত মৃত্রোচ্চার পীড়িতোন সন্ধ্যয়ে! নাপাশ্রিতে। নাতীত 

কালং হীনমতিমাত্রঞ্চেতি ন ভূজীতোদ্ধত-ন্সেছৎ | নোদকে 

পশ্যেদাত্বানং ন নগ্রঃ প্রবৰিশেজ্জলং ন নক্তং দধি ভূঞ্জীত ন বাপ্যত্বত 
শকরং। | 

নামুদগ যৃষং নাক্ষৌত্রং নোৈর্নামলকৈ বির্ধনা । অন্যথা! কুষ্ঠবী- 

সর্পা্দীন্ জনয়েৎ। দ্যুতমদ্যাদি; সেব। প্রতিভূ সাক্ষিত্ব সমাহবান 

গোঁঠীবাদিত্রাণি ন সেবেত। শ্রজগত্রোপানহৌকনকমতীত বাসাংসি 
ন চান্যে্তানিধারয়েৎ। ব্রাঙ্গণ মগ্নিংগাঞ্চ নোচ্ছিষ্টঃ স্পশেৎ। 

ভবস্তি চাত্র। 

স্খমাত্রং সমাসেন সঙ্গ তটস্যেতদীরিতত | 
আরোগামাযুরর৫ধো ব1 নাসস্তিঃ প্রাপাতে নৃভিঃ | 

ব্মিন্যশ্মিনূতো। যে যে দোষাঃ কুপ্যন্তি দেহিনাং | 

তেষুতেবু প্রদাতব্য। রসান্তেতে বিজানতা! ॥ 
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বর্ষান্থ ন পিবেত্তেয়েং পিবেচ্ছরদি মাত্য় | 

বর্ষান্ত চতুরোমাসান্নাব্রাবহুদকং পিবেৎ ॥ 

উষ্ষে হৈমে বঁসস্তেচ কামৎ প্রীক্ষেতু শীতলং । 

হেমস্তেচ বসম্তেচ সীধবপিক্টো পিবেন্নরঃ ॥ 
শৃতশ্ীতৎ পিবেদ্ গ্রীষ্মে প্রাবৃট্কালে রসং পিবেৎ। 

যূষং বর্ষতি নস্যান্তে প্রপিবেচ্ছীতলং ভলং ॥ 

স্বন্ছএবমতোইন!স্ত দোষাহার মতান্ছুগঃ । 

স্নেহং সৈন্ধব চুর্ণেন পিপ্ললীভিশ্চ সংযুতং ৪ 

পিবেদগ্ি বিবৃদ্ধযর্থ, নচ বেগশন্ বিধারয়েৎ। 

অগ্নিদীপ্থিকরং নৃণাৎ রোগাণাং শমনং গাতি ॥ 
প্রাবৃটশরদ্বসত্তেষু সম্যক্ স্েহাদিমাচরেত। 

কফে গ্রচ্ছর্দনং পিত্তে বিরেকে। বস্তিরিষ্যতে ॥ 

শসাতে ভ্রিঘপি সদ! বায়ামো দোষ নাশনঃ ' 

ভূক্ষং বিরুদ্ধমপ্যনরং ব্যাযামান্ন প্রকুপ্যতি ॥ 

' উৎসর্গ মৈথুনাহার শোধনেস্যান্ত, তন্মনাঃ 
নেচ্ছেপ্রোগভগ্লাৎ প্রাজ্ঞঃ পীড়াং বা কায়মানসীং ॥ 

অতিত্ত্রী সংপ্রয়োগীচ্চ রক্ষেদায্ানমাত্মবান্। 
শূল কাস জরশ্থাস কাঁশ্য পাওাময় ক্ষয়াঃ ॥ 

অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদরঃ। 

আঘুম্মস্তে। মন্দজরা বপুর্বণবলাম্থিতাঃ ॥ 

স্থিরোপচেত মাংসাশ্চ ভবস্তি স্ত্রীযু সংযত । 

ঝ্রিভিস্ক্রিভিরহোভিহ্ি সমীয়াৎ প্রমদাং নরঃ ॥ 

সর্বেঘতৃষু ঘর্খেষু পক্ষাৎ পক্ষান্ব জেদ্বুধঃ | 

রজন্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়ং তথা ॥ 

বর্ণবুদ্ধাং বযোবৃদ্ধ1ং তথাব্যাধি গ্রপীড়িভাৎ । 

হীনাঙ্গীং গর্তিনীং দ্বেষ্যাং যোনি-দোষ সমস্থিভাং ॥ 
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সগোত্রাং গুরুপত্বীঞ্চ তথ প্রব্রজিতামপি । 

সন্ধ্যা পর্বন্বগম্যাঞ্চ নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ ॥ 

গোঁসর্গে চাদ্ধরাত্রেচ তথামধ্যন্দিনেষু চ। 

লজ্জাসমাবহে দেশে বিবুত্তেইশুদ্ধ এবচ ॥ 

্ষুধিতোব্যাধিতশ্চৈব ক্ষুন্ধচিত্তশ্চ মানবঃ । 

বাত বিগ্মুত্র বেগীচ পিপাস্থুরতি ছূর্ববলঃ ॥ 

তির্যাগ্যোনাৰ যোনৌচ প্রাপ্ত শুক্র বিধারণং। 
ছুষ্টষেোনো বিসর্গন্ত বলবানপি বর্জজয়েৎ ॥ 

রেতসশ্চাতি মাত্রস্ত মুদ্ধাবরণ মবচ। 

স্তিতাবৃত্তান শয়নেবিশেষেণৈন গর্িতং ॥ 
ক্রীড়ায়ামপি মেধাবী হিতার্থা পবিবর্্জষেৎ । 

রজন্বলাং প্রাপ্তবতো নরস্যানিয়তাত্মনঃ ॥ 

দৃষ্টাযুস্তেলসাংহানি রধশ্শশ্চিততো ভবেৎ। 

লিঙ্গিনীং গুরুপত্বীঞ্চ সগোব্রামথ পর্বস্ত ॥ 

বৃদ্ধাঞ্চ সন্ধযয়োশ্চাপি গচ্চতো৷ জীবিতক্ষয়ঃ | 

গর্ভিণ্যাৎ গর্ভপীড়াস্যান্ব্যাধিভায়াৎ ৰলক্ষয়ঃ ॥ 

হীনাঙীৎ মলিনাংদ্বেষ্যাং কামং বন্ধ্যাম সৎবুতে |. 

দেশেইশুদ্েচ শুক্রম্ত মনসশ্চ ক্ষয়ে ভবেৎ ॥ 

ক্ষধিতঃ ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মধ্যাহে তৃষিতোইহবলঃ। 

ল্িতহ্যভানিং শুক্রহ্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি & 

অতি প্রসঙ্গা্ভবতি শোষঃ শুক্র ক্ষয়াৰহ2৭ 

ব্যাধিতস্তরুজা প্লীহা মৃত মৃচ্ছণাচ জানতে ॥ 

প্রত্যুষস্তদ্ধরাত্রেচ বাতপিত্তে প্রকুপ্যতঃ । 
তির্য্যগ যোনাবযোনোচ দু্টযোনৌ তখৈবচ ॥ 
উপদংশ স্তথাবায়োঃ কোপ শুক্রস্চ ক্ষয়; | 
উচ্চারিতে মৃত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে । 
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উত্তানে চ ভবেমচ্ছীত্রং শুক্রাশ্মর্ধ্যাস্ত সম্ভ বঃ | 

সর্ধং পরিহরেত্তশ্মাদেতল্লো কদ্ধয়ে হিতং ॥ 

শুক্রং চোপশ্মিতৎ মোহান্ সন্ধার্য্যং কথঞ্চন । 

বয়োরূপ গুণোপেতাং তুলাশীলাং গুণান্থিতাং ॥ 

'আঅভিকামোহভি কামান্ধ হাষ্টো হষ্টামলঙ্ক তাং । 

সেবেত প্রমদাং যুক্য। বরজীকরণ বৃংছিত 2 ॥ 
ভক্ষ্যঃ সশর্করা ক্ষীর সসিতং রস এন চ। 

ন্ানং সব্যজনং স্বপ্রোব্যবায়ান্তে হিতানিতু ॥ 

পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ | 

ঘথ্থাতে মিশ্রকচিকিৎদিতং ব্যাখ্যান্যামই | 

পাল্যাময়ান্ত বিশ্রাব্] ইত্যুক্তং প্রাগ্নিবোধতান্। 

পরিপোট স্তথোত্পাঁত উন্মস্থো ছঃখ বদ্ধনঃ ॥ 

পঞ্চমঃ পরিলেচী চ কর্ণপালা! গদাস্বৃতা2। 

সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎস্থষ্টে সহসাতি প্রবর্ধিতে ॥ 
কর্শোফে। ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্। 

কৃষ্ণারণনিভঃ শুন্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটটকঃ ॥ 

খুর্বাভরণ সংযোগাত্তাড়নাদঘর্ষণাদপি। 

শোফঃ পালাং ভবেচ্ছ্যাবেো দাহপাকরুগন্থিতঃ ॥ 

রক! বা। রক্কোপিভ্তাত্যামুৎপাতঃ সগদোমতঃ । 

ৰলাতদ্ধয়তঃ কর্ণং পাল্যাৎ বাুঃ প্রকুপ্যতি ॥ 

গৃহিত্বা সকফংকুর্যাচ্ছোফং ভদ্বর্ণ বেদনধ। 

ভন্মস্থকঃ সকগও কো! বিকারঃ কফবাতজঃ ॥ 

বদ্ধমানে যদাকণে কও,দাহ রগন্থিতঃ | 

শোফে। ভবতি পাকশ্চ ত্বকৃস্থোংসৌ ছঃখবর্ধনঃ ॥ 
৩৭ 
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কফাম্কুময়ঃ কুর্য,াঃ সর্ধপাভ] বিকারিণীঃ। 
আঁবিণীঃ পীড়কাঃ পাল্যাঁৎ কণ,দাহরুগন্থিতাঃ | 

কফাস্ক্কমি সম্ভৃতঃ দবিনর্পাস্থিতস্ত তঃ 

লিহ্যাৎ সশন্কুলীং পালীৎ পরিলেহীতি স স্বতঃ 

পাল্যাময়! হামী ঘোরা নরস্যাপ্রতিকাণরণঃ | 

মিথ্যাহার বিহারস্য পালিং হিংস্ারুপেক্ষিতাঃ ॥ 

তশ্মাদাশ্ড ভিষক্ তেষু ন্েহাদি ক্রমমাচরেখ। 

তথাভ্যঙ্গপরীষেক প্রদেহাস্যপ্বিমোক্ষণং ॥ 

সামান্ঠতো। বিশেষাচ্চ বক্ষাম্যভাগ্রনং প্রতি । 

খরমঞ্জরিষষ্ট্যাহব সৈন্ধবামরদারভিঃ ॥ 

ভূপিষ্টৈঃ সাশ্বগন্ধৈশ্চ মূলকা বস্তজেঃ ফলৈঃ। 
সর্পিক্তৈল বসামজ্জ মধুচ্ছিষ্টানি পাচয়ে 
সক্ষীরাণ্যথ তৈঃ পালিং প্রদহ্যাৎপরিপোটকে । 

মণ্ভিষ্ঠ। ভিল যষ্টাহ্ব সারিবোতৎপল পদ্মকৈঃ ॥ 

সরোধৈঃ সকদশ্বৈশ্চ বলাজন্বাত্র পল্পবৈঃ | 

সিদ্ধং ধান্যাম সংঘুক্তং তৈলমুংপাতনাপনং ॥ 

ভালপত্র্যশ্বগন্ধার্ক বাকৃচীফল মৈন্ধবৈঃ। 

লং কুলীর গোধাভ্যাৎ সয় সহ পাচিত: ॥ 

সরল লাঙ্গলীভ্যাঞ্চ হিতমুন্মস্থ নাশনং | 

তথাশ্মন্তক জন্বাঅ পরকাথেন সেচনং ॥ 

প্রপৌগরীক মধুক মপ্তিষ্ঠা রজ্নীদ্বট়িঃ। 

চূর্ণৈরুদ্বর্তনৈ: পালীং তৈলাক্ঞামবচুর্ণয়েৎ ॥ 

লাঙ্গ্াবিড়ঙ্গ কন্কেন তৈলৎ পক্তশাবচা রয়ে । 

স্বিন্নাং গোময়পিগ্ডেন প্রদিহ্যাৎ পরিলেছিকে ॥ 

পিষ্টৈর্বিডটগৈরথব! তৃবৃচ্ছামার্ক সংযুতৈঃ | 

করজেঙ্গুদিবীজৈর্ব। কুটজা রখ্বধাযুটতিঃ ॥ 
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সর্বর্বা সার্ষপং তৈলৎ সিদ্ধং মরিচ সংযুতং | 

সনিম্বপত্রৈরভ্যঙ্গে মধূণ্ছুষ্টা্থি তৎ হিতং ॥ 
পালীষু ব্যাধিযুক্ধাস্থ তন্বীযু কঠিনান্থচ। 

ুষ্ট্যর্থং মার্দ বার্থ কুর্যযাদভ্যঞ্ীনং হিতৎ ॥ 

লোপাকানুপমজ্জানৎ বসাং তৈলং নব ঘ্বৃতং। 

পচেদ্দশগুণং শ্গীরমাবাপ্য মধুরং গণং ॥ 

অপামার্গাশ্বগন্ধেচ তগ। লাক্ষারসং শুভং। 

ততসিদ্ধং পবিপৃতঞ্জ স্বনুগুপূৎ নিধাপয়েৎ॥ 
তেনাভ্যঞ্জযাৎ সদাপালিং শ্শ্িন্নামতি মর্দিতাং | 

এতেন পাল্যে। বদ্ধান্তে নিজে! নিরুপদ্রবাঃ ॥ 

মৃদ্বঃ পুষ্টাঃ সমাঃ নিগ্ধা জায়ন্তে ভূষণ ক্ষমাঃ | 

নীলীদলং ভূঙ্গরজোইজ্ভুন ত্বক পিসীতকং কৃষ্ণ ময়োরজশ্চ ॥ 
বীঞ্জোপ্তবং সাচরঞ্চ পুষ্পং পথ্যাক্ষধাএী সছিতৎ বিচুর্্য ॥ 

একীকৃতং সর্বমিদং প্রমায় পক্ষেন তুল্যং নলিনীভবেন | 
যোজ্যপন্গং কলসে নিপায় লোহেঘটে সম্মনি সাপিধানে । 

নেন তৈলৎ বিপচেদ্ছিমিশ্রং রসেন ভূঙ্গত্রিফলাভবেন ॥ 

আসন্নপাকে চ পরীক্ষণার্থং পত্রং বলাকাভব মাক্ষিপেচ্চ। 

ভবেদ্যনাভদ্ ভনরাঙ্গনীলং তদাবিপক্কং বিনিধায় পাত্রং | 

কুষ্ণায়সে মাসমণস্তিতং তদভ্যঙ্গ যোগাৎ পলিতখনি হুন্যাৎ। 

সৌরীয়জঙগজ্জুন কাশ্মরীজং পুষ্পং তিলান্মার্কব চুতবীজে ॥ 
পুনর্নব। কর্দনক্ষণ্ট কার্য্যোঙাসীসপিস্তীতককবীজসারং। 

ফলত্রয়ং লৌহরজোহঞজনঞ্চ যষ্ট্যাহ্বয়ৎ নীরজ সারিবেচ ॥ 

পিষ্টণথ সন্দৎ সহমোদয়ন্তা! সারাস্তস! বীজক সম্ভতবেন। . 
সারাম্তসঃ সপূুভিরেব পশ্চাৎ প্রশ্থৈঃ সমালোড্যদশাহগুপ্রং ॥ 

লোছে সথপাত্রে বিনিধায় তৈল মক্ষোদ্ভবং তচ্চ পচেত প্রযত্বাৎ। 

পক্কঞ্চ লোঞ্চেইভিনবে নিধায় নম্তংবিদধ্যাৎ পরিগুদ্ধকায়ঃ ॥ 
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অভ্যঙযোগৈশ্চ নিযুজ্যমানং ভূঞ্জীতমাধান্ কশরামখোব! ॥ 

মাসোপরিষ্টাদ্ঘনকুঞ্চিতাগ্রাঃ কেশাভবগ্তি ভ্রমরাঞ্জনাভাঃ | 

কেশান্তথান্যে খলতৌভবেষু জর্বানচৈনং সহসাভ্যুপৈতি ॥ 
বলং পরং সম্ভবতীব্দ্রিয়ানাং ভবেচ্চবন্ত,ং বলিভির্বিমুক্রং । 

নাকামিনেইনর্থিনি নাকৃতায় নৈবারয়ে ভৈলমিদং প্রদেয়ং ॥ 

লাক্ষারোধৃং দ্বেহরিদ্রে শিলালে কুষ্টং নাগং গৈরিকাবর্ণকাশ্চ। 

মঞ্রিষ্ঠোগ্রা সাত স্থুরাস্ট্রোস্ভবা! চ পন্তঙ্গো! বৈ রোচন!ৎ চাঞ্জনঞ্চ ॥ 

হেম়াঙ্গত্বক পাণুপত্রং বটস্য কালীয়ং স্তাৎ পদ্মকং পদ্ম মধ্যং। 

রক্তং শ্বেত চন্দনং পারদঞ্চ কাকোল্যাদিঃ শশিরপিষ্টশ্চ বর্গ: ॥ 

মেদোমজ্জা সিকৃথকঙ্গোঘ্বতঞ্চ হুপ্ধং কাথঃ ক্ষীরিণাঞ্চ ক্রমাণাং । 

এতৎসর্বং পৰ্কমেকধ্যতস্ত বক্তাভ্যঙ্গে সপ্পিকুক্তং প্রধানং ॥ 

হন্যাদ্্বাজং নীলিকাঞ্চাতি বৃদ্ধাং 

বক্তে জাতা স্ফোটিকাম্চাপি কাশ্চিৎ। 
পদ্মাকারৎ নির্বলীকঞ্চ বক্তৎ কুর্যাদেতৎ পীনগণ্ডং মনোজ্ঞং ॥ 
রাজ্ঞামেতদ্যোধিতাংচাপি নিত্যং কুর্যযাদ্বৈদ্যস্তৎসমানাৎ নৃপাঞ্চ। 

কুষ্টন্বং বৈ সপ্পিরেতৎ প্রধানং ফেষাংপাদে সন্তি কৈপার্দিকাশ্চ ॥ 

হরীতকী চুর্ণমরিষ্ট পত্রং চুতত্বচং দাড়িম পুষ্প বৃস্তং । 

পত্রঞ্ণ দদ্যান্মদয়স্তিকায়! লেপাঙ্গরাগো নর দেব যোগ্যঃ ॥ 

ষড়বিশংতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাভঃ ক্ষীণবলীয়ং বাঁজিকরণচিকিৎদিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 
বলাস্তোদগ্রবয়সো বাজীকরণ সেবিনঃ। 

সর্বেঘ্তৃঘঘহরহ বাঁবায়োন নিবারিতঃ ॥ 

স্থবিরাণাং রিরৎস্থণাং স্ত্রীণাং বাললভামিছেতাং । 

যোষিৎ প্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্প রেতসাং ॥ 
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বিলাসিনামর্থবতাঁৎ রূপযৌবনশালিনাং। 

নৃণাঞ্চ বহু ভার্ষযাণাং যোগাবাজীকরা হিতাঃ ॥ 

সেবমানো যঙ্দীচিত্যান্বাজীবাত্যর্থ বেগবান্। 
নারীন্তর্পয়তে তেন বাজীকরণ মুচাতে ॥ 

ভোজনান বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানিচ। 

বাচঃ শ্রোত্রান্গামিন্য স্তচঃ ম্পর্শন্থখাস্তথা ॥ 
যামিনী সেন্দুতিলক! কামিনী নবযৌবনা । 
গীতং শ্রোত্রমনোহারি তাস্বংলং মদদিরাঃ আজঃ ॥ 

মনসশ্চাপ্রতিঘাঁতো। বাজীকুর্বস্তি মানবং । 

তৈকৈর্ভাবৈরহৃ দোস্ত রিংরহসোর্মনসি ক্ষতে | 

দ্বেষ্যাস্ত্রী সম্প্রষোগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসংস্বৃতং । 

কটুকায়োঞ্চলবণৈ রশ্তিমাত্রোপ সেবিতৈঃ 1 

সৌমাধাতুক্ষয়ে দবষ্ট: ক্রৈব্যং তদপরং স্মৃতং । 
অতিব্যবায়শীলো যো নচ বালীক্রিয়ারতঃ ॥ 

ধবঞ্ভঙগমবাপ্পোতি স শুক্রক্ষয় হেতৃকৎ। 

মহতামেঢুরোগেণ মন্ত্চ্ছেদেন বা পুনঃ 

টরৈব্যমেতচ্চতুর্থং স্যানণাং পুন্ভোপঘাতজং | 

জন্মপ্রভৃতি যঃ ক্লীবঃ ক্রেব্যং তৎসহজং স্বতং | 

বলিনঃ ক্ষুনধমনসো নিরোধাৎ ব্রঙ্মচষ্যতঃ 

ষষ্ঠৎ ক্লৈব্যং মতং তন্তস্থিরশুক্রনি মিত্বজৎ ॥ 

ঘসাধ্যং সহজং ক্লৈবাং মর্মচ্ছেদাচ্চ যস্তবেৎ। 

সাধ্যানামিতরেধান্ত কার্যো! হেতুবিপধ্যয়ঃ ৪ 

বিধির্বাজিকরো যস্ত তং প্রবক্ষাম্যতঃ প্তং। 

তিলমাষ বিদারীণাং শালীনাৎ চুর্ণমেব বা ॥ 

পৌগু.কেক্ষুরসেনার্দং মর্দিতৎ সৈন্ধবাম্বিতং । 

বরা মেদসাযুক্কাং ঘতেনোতৎ্কারকাং পচেৎ॥ 
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তাঁৎ ভক্ষয়িত্বা! পুরুষে! গচ্ছেন্ত, প্রমদাশতং | 

বস্তাওসিদ্ধে পয়সি ভাবিতান শরুত্তিলান্॥ 

শিশুমার বসাপকাঃ শস্কুল্য শক্তিলৈঠ কৃতাঃ | 

ষঃ খাদে স পুমান্ গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপুর্ব্ববৎ & 
পিপ্পলীলবণোপেতং বস্তাগ্ডং ক্সীরসপ্পিষা। 
সাধিতৎ ভক্ষয়েদ্যস্ত স গচ্ছেৎ গ্রমদাশতং ॥ 

পিপ্ললীমাষশালীনাং যৰ গোধুময়োস্তথা 

চুর্ভাগৈঃ সমস্তস্ত ঘ্বতে পৃপালিকাং পচেৎ ॥ 
তাং ভক্ষরিত্বা পীত্বাতু শক্করা মধূরং পয়ঃ। 

নরশ্চটক বাদগচ্ছেদ্দশবারানিরস্তরং | 

চুর্ণং বিদার্য্যাঃ স্থুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতং । 

সপ্পিশ্মধুযুতং লিছু! দশস্্রীরধি গচ্ছতি ॥ 
এবমামলকং চূর্ণৎ স্বরসেটনব ভাবিতং। 

শর্করা মধুসপ্লির্ভিঘুক্তং লীছৃ। পয়ঃপিবেৎ ॥ 

এতেনাশীতিবর্ষোইপি যুবেব পরিহৃষাতি । 

পিপ্ললী লবণোপেতে বস্তাণ্ডে ঘ্বৃত সাধিতে ॥ 

শিশুমারস্য ব। থাদেভ্ডেতু বাজীকরে ভূশং । 

কুলীর কুন্দ্নক্রাণাম গান্যেবং তু ভক্ষয়েৎ £ 

মহিষর্ষভবস্তানাং পিকেচ্ছুক্রানি বা নর2। 

অশ্বখফল মূলত্বক্ ছুঙ্গাসিদ্ধং পয়োনরঃ ॥ 

পীত্বা সশর্কর1 ক্ষৌত্রং কুলিঙ্গ ইব হৃয্যতি | 

বিদারিমূল কক্ন্ত ঘুতেন পয়সানরঃ ॥ 
উড়ৃম্বর সম্প্ পীত্ব। বৃদ্ধোইপি তরুণায়তে। 

মাষাণাং পলমেকন্ত সংযুক্তং ক্ৌত্র সর্পিষা ॥ 
অবলিহা পয়ঃপীত্বা তেন বাজী ভবেননরঃ | 

ক্ষীরপকাতত্ত গোধুম। নাত্মগুপ্তাফলৈঃ সহ ॥ 
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শীতান্ ঘ্বতযুতান্ খাদে ততঃ পশ্চাৎপয়ঃপিবেৎ। 

নক্রমুষিক মণও্.ক চটকাগুরুতৎ ঘৃতং ॥ 

পাঁদাভ্যঙ্গেন ঝুরুতে বলং ভূমিস্ত নস্পশেৎ। 

যাবৎ স্পশতি না ভূনিং তাবদগচ্ছেন্নিরস্তরং ॥ 

দ্বয়ংগুপ্রেক্ষুরকয়োঃ ফল চূর্ণৎ সশকরিৎ । 
ধারোফ্জেন নরঃপীত্ব! পয়গা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ 

উচ্চটাচুর্ণমপ্যেবং শ্সীরেণো ত্তম মিষ্যতে । 

শতাবর্ষ,যচ্চটামুলং পেয়মেবং বলার্থিন1 ॥ 
শ্বয়ংগুপ্তাফলৈর্য,ক্রং মাষস্থপং পিবেন্নরঃ। 

গুপ্তাফলং গোক্ষুরকাশ্চ বীজং তথোচ্চটাং গোপর়সাবিপাচা । 

খভ্তাহতং শর্করয়াচবুক্তং পীত্বা নয়ে] হৃষাতি সর্বরাত্রং ॥ 

মাষান্ বিদারীমপি সোঁচ্চটাঞ্চ ক্ষীরেগবাং ক্ষৌগ্রত্বতো পপন্নাং ৷ 
পীত্বানরঃ শর্করয়। স্ুযুক্তাৎ কুলিঙ্গবন্ধষ্যতি সর্বরাত্রং ॥ 

গৃষ্টানাং বৃদ্ধবৎসানাৎ মাষপর্ণভূতাৎগবাং | 

হৎক্ষীরং তত্প্রশংসন্তি বল কামেষু জন্তযু ॥ 
ক্ষীর, মাংস গণঃসর্বঃ কাঁকোল্যাদিশ্চ পুজিতঃ | 
বাজীকরণ হেতোহ্্ তম্মাত্বত্ত, প্রয়োজয়েৎ ॥ 
খতে বারীকরা যোগাঃ প্রীত্যপত্য বল প্রদাঃ $ 

সেবা বিশুদ্বোপচিতৈ দেঁহৈঃকালাদায পেক্ষয়! ॥ 



সপণ্ডতবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সর্ধোপঘাত শমনীয়ং রসায়নৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

পর্বেবয়সি মধ্োবা! মনুষ্যস্য রসায়নং। 

প্রযুঞ্জীত ভিষক্প্রাজ্ঞঃ নিপ্ধগুদ্ধতনোঃসদ। ॥ 

নাণিশুদ্ধশরীরন্ত যুক্তোরসায়নোবিধিঃ | 

ন ভাতি বাসসি ক্রিষ্টে রঙ্গযোগ ইবাহিতঃ ॥ 

শরীরস্যোপঘাতা যে দোষজ। মানসান্তথ। ৷ 

উপদিষ্টাঃ গ্রদেশেষু তেষাংবক্ষাযামিবারণং ॥ 

শীতোদকং পয়ঃ ক্ষৌপ্রং সপ্রিরিত্যেকশোন্ধিশঃ । 

ব্রিশঃসমন্তমথব। প্রাকপীতৎ স্থাপয়েদ্বয়ঃ ॥ 

ভত্র বিড়ঙ্গ তল চূর্ণমাহৃত্য যষ্টীমধুবুক্তং যথাবলং শীত তোয়ে- 
নোপযুঞীত শীততোরং চান পিবেদেবমহরহ মাসং তদেবং মধুযুক্তং 

ভন্তাঁতক কাথেন বা মধুদ্রাক্ষা কাঁথযুক্তং বা মধ্বামলকরসাভ্যাৎ ব 
গুড়চীকাথেন বা এবমেতে পঞ্চ প্রক্ধোগ! ভবপ্তি | জীর্ণে মুদগামলক 

যুষেণালবণেনাল্পন্নেহেন দ্বতবস্তমোদনমন্মীয়াৎ। এতে খবরশশাংলি 

ক্ষপয়স্তি কমীনুপদ্বস্তি গ্রহণ ধাঁরণশক্তিং জনয়স্তি মাসে মাসে প্রয়োগে 

বর্ষশত মায়ুষোইভিবৃদ্ধি ভখতি । 

বিড়ঙ্গতও্পানাং দড্রোণং পিষ্টপচনে পিষ্টবছৎস্বেদ্যে বিগতকষারং 

শ্বিন্নমবতাধ্য দৃষদি পিষ্টমায়সে দৃড়ে কুস্তে মধূদকোত্তবং প্রাবৃষি ভম্ম- 

রাশাবস্তগৃহে চতুরো! মাসান্সিদধ্যাৎ বর্ষ।ভিগমে চোদ্ধত্যোপসংস্কৃত 

শরীর: সহত্ত সম্পান্ার্ভহতং কত্বা প্রাতঃপ্রাত ধথাবল উপযুজীত | 

জীর্ণেমুদগ(মলক যৃষেণালবণেনাল্লনেছেন ঘ্বতবস্তমোদনমন্ত্রীয়াৎ পাংপ্ 
শহ্যাক্াং শয়াত তস্য মাপাদৃর্ধং সর্ধাঙেভাঃ কৃময়েো! নিঃক্রামস্তি। 
তাননুতৈলেনাভ্যক্তন্য বংশবিদলেনাপহরেৎ। দ্বিতীয়ে পিপীলিকা 
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স্ৃতীয়ে যুকাস্তথৈবাপহরেৎ। চতুর্থে দস্তনথ রোমাণ/বশীর্ষ্যন্তে পঞ্চমে 
গ্রশস্ত গুণলক্ষণানি জায়ন্তে। অমানুষং চাদিত্য প্রকাশং বপুরষি 

গচ্ছতি দূবাচ্ছ,বণানি দর্শনানি চাস্য ভবস্তি রজস্তমসী চাপোহ্য সত্ব- 
মধিতিষ্ঠতি। শ্রুতিনিগাদ্যপূর্বোৎ্পাদী গন্ধবলোইশ্বষবঃ পুনর্ষ বাষ্ে! 
বর্ষশতান্তাযুরবাপ্লোতি। তস্তাণুইতলমভাঙ্গার্থে। অজকর্ণ কার 

মুৎসাদনার্ধে সোশীরং কৃপোদকং স্বানার্থে চন্দন মুপলেপনার্থে ভল্লা- 
তক বিধান বদাহারঃ পরিভশরশ্চ। কাশ্মর্ধ্যাণাং নিষ্কুলীকভানামেষ 

এব কল্পঃ পাংশু শষা। ভোজন ব্জ্যং। অজ্র হি পয়সা শৃতেন 

ভোকব্যৎ । আশিষশ্চ পৃর্বেণ সমানাঃ শোণিত পিত্তনিমিত্বেষু 

বিকারেঘেতেষ!মুপযোগঃ | 
যথোক্জমাগারং প্রনিশ্য বলামূলাদ্িপলং গলং বা পয়সা লোভ্য 

পিবেৎ। জীর্ণেপয়ঃ সর্পিরোৌদন ইত্যাহারঃ। এবং দ্বাদশরাত্র মুপযুজ্য 

দ্বাদশ বর্যাণি বয়ন্তিষ্তি। এবং দিবস শত মুপযুজ্য বর্ষশতৎ 
বয়ন্তিষ্ঠতি । এব মেবান্তিবলানাগপলাবিদারী শতাবরীণা মুপযোনঃ। 

বিশেষত স্ততিবলামুদকেন নাগবলাচূর্ণং বা ক্ষীরেণ শতাবরীমপ্যেবং 

পূর্ববেণান্যৎ সমানমাশিষশ্চ সমাঃ এতাস্তেৌটষধয়ো! বলকামানাং 
শোপিত চ্ছর্দয়তাং বিরিচামানানাং চোপদিপ্যস্তে । 

বারাহিমৃলতুলা! চুর্ণং কৃত্বাততোমাত্রীং মধুযুক্তাং পয়সালোভ্য 

পিবেৎ জীর্ণেপয়ঃসর্পি রোদন ইত্যাহারঃ। প্রতিষেধোহত্র পূর্ববৎ 

ক্িয়াপ্রয়োগমুপসেনমানো বর্ষশতমাযু রবাপ্রোতি স্ত্রীষুচাক্ষয়তাং । 

চূর্ণেন পয়োইবচুর্ণ্য শৃতশীত মভিমখ্যাজ্য সুৎপাদ্যমধুযু্তমুপযুঞ্ীত 

সায়ন্প্রাতরেককালং বা জীর্ণে পয়ঃসর্পিরোদন ইতাহারঃ। এবং 

মামুপযুক্য বর্ষশতা যুর্ভবতি জীর্ণেপয়ঃসর্পি রোদন্ভ্রীত্যাহারঃ। 
চক্ষুকামঃ প্রাণকামো বা! বীজক সারাগ্নিমস্থমূলং নি:ক্কাথ্য 

মাসপ্রস্থং সাধয়েৎ তন্মিন্সিধ্যতি চিত্রকমুলানামক্ষমাত্র২ কক্ৎ 
দদ্যাদীমলকরস চতুর্থভাগং ততঃ স্বিশ্নমবতার্য্য সহশ্র সম্পাতাভিহুতং 
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কৃত্বা শীতীভৃতং মধুসপ্লির্ভ্যাং সংস্থজ্যোপযুঞীত যখাবলৎ লবণৎ 
পরিহরন্ তক্ষয়ে জীর্ণে মুদ্গামলকযূষেণালবণেন স্বৃতবস্তমোদন 

মন্্রীয়াৎ পয়স! বা! মাসত্রয়মেবমাভ্যাং প্রয়োর্গাভ্যাং চক্ষুঃ সৌপর্ন্যব্ূ- 
ভবত্যনল বলোবলবাংংস্ত্ীবুচাক্ষয়ো! বর্ষশতায়ুর্ভবতীতি । 

ভবতি চাত্র। 

পয়সা সহ সিদ্ধানি নরঃ সনফলানি যঃ। 
ভক্ষয়েৎ পয়স। সার্ধং বয়স্তম্তনশীর্ধযতে ॥ 

অফ্টাবিংশোহধ্যাঁয়ঃ | 

অথাতো মেধাযুকামীয়ং রসায়নং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাম্যামঃ । 

মেধায়ুঃকানঃ শ্বেতাবন্তুজফলান্টাতপপরিশুক্ষাণ্যাদায় হুল্মচূর্ণানি 
কুত্বা'গুড়েনসহ সনালোডা ন্নেহকুস্তে সপ্ডরাত্রৎ ধানারাশৌ নির্দধ্যাৎ 
সপ্তরাক্রাদৃদ্বতা হতদোষস্ত যথাবলং পিং প্রবচ্ছেদনুদিতে হৃর্ষে 
উঞ্ঠোদকং চানুপিকেৎ। ভল্লাতকবিধান বচ্চাগার প্রবেশো জীর্ণোষধ- 

শ্চাপরাহ্ছে ভিমভিরডিঃ পরিষিক্ত গারঃ শালীনাং যষ্টীকান!ং চ পয়স1 
শর্করা মধুরেণোৌদন মন্্রীয়াদেবং ষগ্মাসানুপ্যুজা বিগতপাপ্]া 
বলবর্ণোপেতঃ শ্রতিনিগাদী স্বৃতিমানরোগী বর্ষশতাযুর্ভবতি । কুষ্ঠিনং 

পাণ্ুরোগিণমুদ রিণং বা কৃষ্ণায়! গোমৃত্রেণালোড্যাদ্ধপলিকং পিগুং 

বিগত লৌহিত্যে সবিতরি পায়য়েত পরান্কে চালবণেনামলকযৃষেণ 
সপ্পিম্মস্ত মোদন মশ্রীয়াংৎ। এবং মাস মুপধুজ্য স্বৃতিমানরোগো 

বর্ষশতাযুর্ভপতি 1 এষ এরোপযোগশ্চিত্র মুলানাং রন্গন্যাশ্চিব্রক 

মূলে বিশেষে! দ্বিপলিকং পিগুং পরং প্রমাণং শেষং পৃর্বৎ ॥ 

হাতদেষ এব প্রতিসংস্থষ্টভক্তে! যথাক্রমমাগারং প্রবিশা মত্ুক 

পর্ণাত্বরস মাদার সহশ্রসম্পাতাভিছুতং কৃত্বা যথাঁবলং পয়সালোড্য 
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পিবেৎপয়োহনুপানং ব| তন্তাং জীর্ণায়াৎ ষবান্নং পয়পোপযুঞ্রীততিলৈ- 
ধ্বা সহ ভক্ষয়িত্বা শ্রীন্মাসান্ পয়োইনুপানং জীর্ণেপয়ঃ সপ্পিরোদন 
ইত্যাহারঃ। 

এবমুপযুঞ্জানে! ব্রহ্মবর্চসী শ্রতনিগাদী ভবতি বর্ষশত মায়ুর- 

বাপ্রোতি ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চ ত্রিরাত্রমেনাং ভক্ষয়েৎ। ত্রিরাত্রা- 

ুর্ধং পয়ঃসপ্সিরিক্ঠি চোপযুগ্জীত। বিন্বমাত্রং পিগুং বা পয়সাঁলোডা 
পিবেদেবং দশরাত্র সুপযুজ্য মেধাবী বর্ষশতায়ুর্ভবতি ॥ 

হৃতদোষ এবাগারং প্রবিশ্য প্রতিসংহ্যষ্ট ভক্েে। ব্রাঙ্গীশ্বরস- 

মাদায় সহশ্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা বথাবল মুপযুঞ্ীত জীর্ণৌষধশ্চাপ- 
রাহে যবাগুমলবণাং পিবেৎ শ্গীরসাজ্বো বা পয়স৷ ভূঞ্তীত। এবং 

সপ্তগাত্রমুপযুজ্য ব্রহ্মবর্চনী মেধাবী ভবতি । দ্বিতীয়* সপ্ররাত্রমুপযুজ্য 
গ্রস্থমীপ্সিতমুৎপাদয়তি | নষ্টধণান্ত প্রাছুর্ভবত্তি। তৃতীয়ং সপ্ররাত্রমুপ- 
যুজ্য দ্বিরুচ্চারিতং শতমপাবধারয়তি । এবমেকবিংশতিরখত্রমুপ- 

যুজালক্্লীরপক্রামতি মূর্তিমতী চৈনং বাগ্দেবান্ত প্রবিশতি সর্বাশ্চৈনং 
ক্রুতয় উপতিষ্ঠন্তি। শ্রিহধরঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুর্ভবতি । ' 

ব্রাহ্মীন্বরস প্রস্থদ্ববে ঘ্বত প্রস্থং বিড়ঙ্গতঙুলানাৎ কুডবং দ্বেদ্বে পলে 

বচাত্রিবৃতয়োদ্বাদশ হ্রীতক্যামলক বিভীতকানি শ্লিক্ষপিষ্টান্যাবা 

পোকধ্যং সাপয়িত্ব। শ্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ । তশ্ঃ পূর্ব বিধানেন মাক্রীং 

যথাবলমুপঘুঞ্জীত জীর্ণেপয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারত | 

এতেনোদ্ধমপন্তির্যক্ ক্রিময়ে। নিওক্রামন্তি । অলক্ষ্মীরপক্রামতি । 

পুক্ষরকর্ণঃ স্চিরবর(£ শ্রুতনিগাদী ত্রিবর্ষশতাযূর্ভবত্যেতদেৰ কুষ্ঠবিষম 

জরাপন্মীরোন্নাদ বিষভত গ্রহেঘন্যেযুচ মহাব্যাধিফুচ সংশোধনমাদি 

শস্তি। হৃতদোষ এবাগারং প্রৰিশ্য হৈমবত্যাবচায়াঃ পিগুমামলক 

মাত্রমভিহুতং পয়ঘালোড্য পিবেৎ জীর্ণ পয়ঃসর্পিরোদন ইত্যাহার 
এবং দ্বাদশরাত্র মুপবুঞ্জীত ততোবস্য শ্রোন্ধং বিত্রিষতে দ্বিরভ্যাসাৎ 

স্থৃতিমান্ ভবতি ত্রিরভ্যাসাচ্ছতমাদত্ে চতুত্বাদশরাত্র মুপযুজ্য সর্ববং 
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ভরতি কিন্সিষং তাক্ষণদর্শন মুৎপাদ্যতে শতাযুশ্চ ভবতি। দ্বেন্ছে 

পলে ইতরস্তা বচায়! নিঃকাথ্য পিবেৎ পর়স1 সমানং ভোজনং সমাঃ 

পূর্ববেণাশিষশ্চ | 
বচাশতপাকৎ বা সপ্রিরোদন মুপযুজ্য পঞ্চবর্ধশতাফুর্ভবত্তি গল- 

গণ্ডাপচী শ্লীপদ শ্বরভেদাংশ্চাপহস্তীতি | 
অথায়ুঃ কামীয়ৎ বক্ষ্যামঠ। 

মন্ত্রোষধ সমাযুক্তৎ সংবৎসর ফল প্রাদং। 
বিবপ্য চুর্ণং পুষ্পেতু হুতং বারান্ সহঅশঃ ॥ 

শ্রীস্থক্তেন নরঃ কাল্যে সন্থ্বর্ণং দিনে দিনে । 
সপ্পির্মধুযুতং লিহ্যাদলক্ষী নাশনং পরং ॥ 
ত্বচৎ বিন্বন্ত মৃূলস্ত মৃপংকাথং দিনে দিনে । 

্রাঙ্গীয়াৎ পয়ল1 সার্ধং স্নাত্বা হুত্বা সমাহিতঃ ॥ 

বশ সাহত্র মায়ুষাং স্মৃতৎ যুক্তরথং ভবে । 

হত্ব! বিশানাং কাথন্ত মধুলাট্জশ্চ সংযুতং ॥ 
ঘঅমোবং শতসাহত্রৎ যুক্তং যুক্তরথং স্থৃতং। 

ন্ৃবর্ণ পল্মবীজানি মধুপাজাঃ প্রিয়ঙ্থবঃ ॥ 

গবোন পয়স। পীতমলক্ষমীং প্রতিষেধয়েৎ। 

নীলোত্পল দল কাথে। গব্যেন পয়সা শৃতঃ ৪ 

সস্থবর্ণ তিলৈঃ স।দ্ধমলঙ্গ্মী নাঁশনঃ স্বতঃ। 

গব্যৎ পয়ঃ সুবর্ণঞচ মধুচ্ছিষঞ্চ মাক্ষিকঃ ॥ 

গীত শতসহত্রাভি হুতিং যুক্তরথং স্থৃতং | 

বচাত্বত স্ববর্ণঞ্চ বিদ্বচুর্ণমিতি ত্রয়ং ৪ 
মেধ্যম'যুষ্যম।রোগ্যপুষ্টিসৌভাগ্যবর্ধনং | 

বাসামুল তুলাক্কাথে তৈল মাবাপ্য সাধিতং ॥ 

হত্বা সহঅনন্রীয়াৎ মেধ্যমাযুষামুচ্যতে । 

যাবকাংস্তাবকান্ভক্ষেদভিভূযস যবাং স্থা ॥ 
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পিপ্ললীমধুসংযুক্তান্ শিক্ষাচরণবদ্ভবেৎ। 
মধ্বামলকচুর্ণানি স্বর্ণ মিতিচ এয়হ ॥ 
প্রাশ্তারিষ্ট গৃহীতোইপি মুচ্যতে প্রাণ সংশস্াৎ। 

শতাবরী ঘ্বৃতং সম্যগুপযুক্তং দিনে দিনে ॥ 
সক্ষৌদ্রং সম্তবর্ণঞ্চ নরেন্ত্রং স্থাপয়েদ বশে । 
গোচন্দনামোহনিকামধুকং মাক্ষি কং মধু ॥ 
স্থবর্ণমিতি সংযোগঃ পেয়ঃ সৌভাগ্য মিচ্ছতা। ৷ 

পল্মনীলোৎপল কাথে যষ্টীমধুক সংযুতে ॥ 
সর্পিরাসাদিতং গব্যং সম্থবর্ণৎ সদ! পিবেৎ। 

পয়শ্চান্ুপিবেৎ সিদ্ধং তেষামেব সমুদ্ভবে ॥ 

অলক্ষ্সীপ্রং সদাযুষাং রাজ্যাঁয় স্রভগায়চ । 

যত্রনোদীরিতো মন্ত্র যোগেঘেতেষুসাধনে ॥ 

শব্িতাতত্র সর্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদ্দী ভবেৎ। 

পাপ্রানং নাশয়েস্ত্যেতা দছাস্চৌষধয়ঃ শ্রিক়্ং । 
কুর্ধর্নাগবলঞ্চাপি মন্থুধ্যমমরোপমং ॥ 
সততাধ্যয়নং বাদঃ প্রতন্ত্রাবলোকনং । 

তন্ভিদ্যাচার্ধ্য সেবাঁচ বুদ্ধি মেধাকরোগণঃ ॥ 

আ'য়ুষাং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধারণং। 

ব্রহ্মচর্ধযমহিংসাচ সাহসানাঞ্চ বর্নং ॥ 

একো নত্রিংশতভমোহধ্যাঁয়ঃ | 

অথাতঃ স্ভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্তামঃ | 
ব্রহ্মাদয়োইস্যজন্ পুর্বমমূতৎ সোমসংজ্জিতং । 

' জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তন্ত বক্ষ্যতে ॥ 
১১১৩ 
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একএব খলু ভগবান্ সোমঃস্থান নামাকৃতি বীর্ধযবিশে ষৈশ্তু- 
ব্িংশতিধ! ভিদ্যতে | 

তদ্যথা 

হশুমান্ভূগ্তবাংশ্চৈব চন্দ্রমারজত গ্রভঃ। 

ছুর্বাসোমঃকনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনক গ্রভঃ ॥ 

প্রতানবাংস্তালবৃস্তঃ করবীরোইংশুবানপি । 

স্বয়দ্প্রভোমহাসোমোযশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ ॥ 
গাযত্র্যক্ৈষ্ভঃ পাঙ্ক্রোজাগতঃ শাঙ্ক রম্তথ| | 

অগ্নিষ্টোমোরৈবতশ্চ ষথোক্ত ইতিসংজ্ঞিতঃ ॥ 
গায়ত্র্যাত্রিপদা যুক্তে। যশ্চোডুপতিরুচ্যতে । 

এতেসোমাঃ সমাথ্যাঁত। বেদোকৈর্নামভিঃ শুভৈঠ ॥ 
সর্ধেষামেব চৈতেষ মেকোবিধিরপাসনে | 

সর্বেতুল্যগুণাশ্চৈব বিধানংতেষু বক্ষ্যতে ॥ 
অতোইন্যতমৎ সোমমুপযুযুক্ষঃ সর্বোপকরণ পরিচারকোপেতঃ 

গ্রসস্তদেশে ত্রিবৃতমাগণরং কারয়িত্বা হৃতদোষ প্রতিসংস্য্ভক্কঃ প্রশ- 

স্তেষু তিথিকরণমুহুর্তনক্ষত্রেষু অংশুমস্তমাদায়াধবরকল্পেনাহৃতমভিযুত- 
মভিহুতং চাস্তরাগারে কৃতমঙ্গলঃ সোমকন্দং সুবর্ণসচ্যাবিদারধ্য পয়ো- 

গৃহীয়াৎ সৌবর্ণে পাত্রেইঞ্জলিমাত্রং ততঃ সক্কদেবোপযুঞ্জীত নাম্বাদয়ং 

তত উপস্প্শ্য শেষমপ্স্ববসাদ্য যমনিয়মাভ্যামাত্মানং সংযোজ্য বাগ্. 

যতোইভ্যন্তরতঃস্ুহৃত্তিনপাস্তমানে। বিহরেৎ। 

রসায়নং পীতবাংস্তনিবাতে তদ্মনাঃশুচিঃ | 

আসীত তিষ্ঠেতত্রামেচ্চ নকথঞ্চন সংবিশেৎ ॥ 

সায়ং বা ভূক্তবান্ শ্রুতশাস্তিঃ কুশশব্যায়াৎ কষ্ণজাজিনোত্রায়াং 
হুহৃতিরপাসামানঃ শয়ীত ভৃষীতে। বা শীতোদকমাত্রাংপিবেৎ ততঃ 
প্রাতরুখায়োপশ্রুতশাস্তিঃ কৃতমঙ্গলে! গাংস্পৃ্1 তখৈবাসীত। তস্য 
জীর্ণে সোমে ছদ্দিরুপপদ্যতে ততঃ শোঁপিতাক্জং কৃমিব্যামিশ্রং ছর্দিত- 
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'বতঃসায়ং শৃতশীতং ক্ষীরং বিতরেৎ। ততস্তৃতীয়েইহনি কমিব্যামিশ্র- 
মতিসার্ধ্যতে স তেনানিষ্ট প্রতিগ্রহভূক্ক প্রভৃতিভিিশেধৈর্মক্তঃ শুদ্ধ 
তন্ুর্ভবতি ততঃ সায়ং ন্নাতস্য পূর্ববদেব হ্ষীরং বিতরেৎ। ক্ষৌন- 
বস্ত্াস্তৃতায়াং চৈনং শধ্যায়াং শাঁয়য়েত ততশ্চতুর্থেহনি তস্য শ্বয়থু 

রুৎপদ্যতে । ততঃ সর্ধাঙ্গেভাঃ ক্রিময়ো নিইক্রামস্তি তদহশ্ড শব্যায়াং 
পাৎশুভিরবকীর্যামানঃ শয়ীত । ততঃ সায়ং পূর্ববদেব ক্ষীরং বিতররে। 
এবং পঞ্চম যষ্ঠয়ে দিঁবসয়োর্বর্ভেত কেবলমুভয়কাঁলমন্মৈ ক্ষীরং বিত- 
রেত্ততঃ সপ্টমেহহনি নির্ীংসম্ত্গস্থিভূতঃ কেবলং সোঁম পরিগ্রহাদেবো- 

চ্ছসিতি । তদহশ্চ ক্ষীরেণ স্থখোষ্েণ পরিষিচ্য তিল মধুক চন্দনানু- 
লিপূদেহং পয়ঃ পায়য়েৎ। ততোইষ্মেহহনি প্রাতরেব ক্ষীর পরিষিক্রং 

চন্দন প্রদিগ্গাত্রং পয়ংপায়স্িত্ব পাংশুশয্যাং সমুতস্থজ্য ক্ষৌমাস্ততাঁয়াং 

শায়য়েততো। মাসংমাপ্যাধ্যতে ত্বক্চাবদলতি । দস্তনখরোমাণি চাস্য 
পতস্তি। তস্য নবমদিবসাঁৎ গ্রভৃত্যণুতৈলাত্যঙ্গঃ সোমবস্ক কষায় 
পরিষেকঃ। ততো দশমেইহন্যেতদেব বিতরেৎ ততো হস্য ত্বকৃম্থিরতা- 

মুপেতি ॥ এবমেকাদশদ্বাদশয়োর্বর্তেত । তত্র ভ্রয়োদশাৎ প্রীভৃতিঃ 

সোমবক কষার পরিষেকঃ ! এবমাষোড়শাছবর্তেত ততঃ সপ্রদশাস্টা- 

দশয়োর্দিবসয়োর্দশন। জায়ন্তে শিখরিণঃ স্সিগ্ধবজবৈহূর্যযস্ফটি কনিকা শাঃ 

সমাঃস্থিরাঃ সহিষ্লঃ | দা প্রভতিচানবৈঃশালিতওঁলৈঃ ক্ষীরযবা- 
গৃমুপসেবেত যাবৎ পঞ্চবিংশতিবিতি । ততোইশ্মৈ দদ্যাচ্ছালেদনৎ 

মৃদূভয়কালং পয়লা! ততোহস্য নখা জায়ন্তে বিদ্রমেন্ত্রগোপক 

তরুণাদিত্য প্রকাশ! স্থিরাঃ মিগ্ধালক্ষণসম্পন্নাঃ কেশাশ্চ জয়েস্তে ত্বকৃচ 

নীলোৎপলাতসীপুষ্প বৈছুযা প্রাকাশ! । উদ্ধঞ্চ সামান্ কেশান্ বাপয়েদ্ 
বাপয়িত্বা চোশীর চন্দনকৃষ্জতিলকক্কৈঃ শিরঃ প্রদিহ্যাঁৎ পয়সা বা 
ন্নাপয়েৎ। | 

ততোহস্যানস্তরং সপ্তরাত্রাংকেশাজায়ন্তে ভ্রমরাঞ্জননিভাঃ কুঞ্চিতাঃ 

সিগ্ধান্ত তক্ত্রিরাত্রৎ প্রথম পরিসরান্িঃক্রম্য মুহূর্থং স্থিত্বা পুনরেবান্তঃ 
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প্রবিশেৎ। ততোঁইস্য বল! তৈলমত্যঙ্গার্থেবচার্ধাং যবপিষ্টমুদ্বর্ভ- 

নার্থে। স্থখোঁঞ্ধপরং পরিষেকার্থে। অঞ্জকর্ণকষায়মুৎসাদনার্থে। 

সোশীরংকপোদকং শ্লানার্থে চন্দনমন্থুলেপনার্ধে। আমলকরস বিমি- 

শ্রাশ্চান্য যৃষস্থপবিকল্পাঃ। ক্ষীর মধুক্সিদ্ধঞ্চ কৃষ্ণতিলমবচারণার্থে। 

এবং দশরাত্রং ততোহন্যদ্দশরা ত্রং দ্বিতীয়ে পরিসরে বর্ভেত। তত- 

স্তৃতীয়ে পরিসরে স্থিরীকুর্ধনাক্মানমন্যদ্ঘশরাত্রমাসীত। কিঞ্চিদাতপ- 

পবনান্ বা সেবেত পুনশ্চান্তঃ প্রবিশেৎ। ন চাত্মানমাদর্শেষু বা 

নিরীক্ষেত রূপশালিত্বাৎ ততোইনাদ্দশরাত্রং ক্রোধাদ্দীন্ পরিহরেদেবং 
সর্বেষামূপযোগঃ ॥। বিশেষতস্ত বলীপ্রহানক্ষুপাদয়ঃ সোমা ভক্ষয়ি- 

তব্যাঃ। তেষান্ধ প্রমাণমদ্5তুর্থসুষ্টয়ঃ | 

অংশবন্তৎ সৌবর্ণেপাত্রেইভিষুণুয়াৎ। চন্দ্রমসংরাঁজতে চোপযুজ্যা্ট 
গুণটমশ্বর্য্য মবাপ্যেশানন্দেবমনু প্রবিশতি । শেষাংস্ত তাম্রময়ে মৃদ্ময়ে 
বা রোহিতে বা চর্ণি বিততে শৃদ্রবর্জৎ ত্রিভির্বর্ণৈঃ সোমা 
উপযে/ক্তব্যাঃ । ততশ্চতুর্থে মানে পৌর্ণমান্তাৎ শুচৌদেশে ব্রাঙ্গণান- 
চ্চয়িত্বা কতমঙ্গলে| নিঃক্রম্য যথোক্তৎ ব্রজেদিতি ॥ 

ওষধীনাংপতিং সোমমুপযুজ্য বিচক্ষণঃ। 
দ্শবর্ষ সহম্রাণি নবান্ ধাবয়তে তনুং ॥ 

নাগ্রির্নতোয়ং ন বিষং ন শম্ত্রং নান্ত্রমৈবচ | 
তন্তালমায়ুঃ ক্ষপণে সমর্থাশ্চ ভবস্তিহি ॥ 

ভদ্রানীং যষ্টিবর্ষাণাং প্রক্রতানামনেকধ! । 

কুগুরাণাং সহতন্ত বলং সমধিগচ্ছতি ॥ 
ক্ষীরোদং শক্র সদনমুত্তরাংশ্চ কুরূনপি । 

যত্রেচ্ছতি স গন্তং ব1 তত্রাপ্রতিহতাগতিঃ ॥ 

কন্দর্পইব রূপেণ কাস্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ। 

প্রহলাদয়তি ভূতানাং মনাংসি.স মহাহ্যতিঃ ॥ 
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সাঙ্গোপাঙ্গা্চ নিখিলান্ বেদান্ বিন্দতি ততঃ । 

চরত্যমোঘলংকল্পে। দ্েববচ্চাখিলং জগত ॥ 

সর্রেষামেব সোমানাং পল্জাণি দশপঞ্চ চ। 

তানি শুরেচ কৃষ্ণেচ লায়স্তে নিপতস্তিচ ॥ 

এটকক জায়তে পত্রং সোমস্য(হরহস্তদ! | 

গুক্ুস্ত পৌর্নমাস্যান্ত ভবেৎপঞ্চদশচ্ছদঃ ॥ 
শীর্ধযতে পন্রমেটককং দিবসে দিবসে পুনঃ । 

কৃষ্ণপক্ষক্ষয়েচাপি লতা ভবতি কেবলা ॥ 

অশুমানাজ্যগন্ধত্ত কন্দবানৃজত প্রভঃ | 

কদল্যাকার ক্স মু্গীবালশুনচ্ছদঃ | 

চন্তরমাঃকনকাভাসে। জলে চরতি সর্বদা । 

গরুড়ান্ধত নামাচ শ্বেতাক্ষশ্চাপিপানুবো ॥ 

সর্প নিম্ধোক সদৃশৌ তৌবৃক্ষাগ্রাবলঘ্িনৌ । 

তথান্ৈমগুটৈপশ্চিত্রে শ্চিত্রিতা ইব ভাস্তি তে । 

সন্বএবতুবিজ্ঞেমাঃ লোমাঃ পঞ্চদশচ্ছদাঃ | 

শ্বশরঞ্ন্দল ঠাঁবপ্তং পতৈর্নানাবিধৈংস্থৃতাঃ ॥ 

হিমবত্যন্ব,দে সঠ্যে মহেন্্র মলয়ে তথা ॥ 

ভপব্বতে দ্েবগিণৌ গিবে দেবসহে তথা ॥ 

পণরিপাজ্রেচ বিস্কেচ দেবস্থন্দে হৃদেতগ] । 

উত্তরেণ বিতন্তায়। প্রবুদ্ধ! যে মহীধরাঃ ॥ 

পঞ্চতেষামধোমধ্যে সিন্ধুনাম! মহানদঃ। 

হঠবংপ্রবতে ত্র চন্ত্রমা সোমসত্তমঃ | 

তস্যোদ্দেশেহু বাপ্যন্তি মুঞ্জবানং শুমানপি । 

কাশ্মীরেঘু সরোদিব্যং নায়। ক্ষুদ্রকমানসং ॥ 

গায়ত্রযস্তৈইভঃ পাংক্কী জাগতঃ শাহ্বরস্তথ। । 

অব্রমস্ত্য পরে চাপি সোমাংলোমমমপ্রভাঃ ॥ 
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ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্টিষ্ঠাঃ কুতদ্বশ্চাপি মানবাঁঃ। 

ভেষজঘেধিণশ্চপি ব্রাহ্ধণদেষিণস্তথ]| ॥ 

ত্রিংশতমোহধ্যায়ঠ | 

অথাতোনিরৃত্তসন্তাপীয়ং রলায়নং ব্যাখ্যাম্তামঃ | 
যথানিবৃত্ত সন্তাপা মোদস্তে দিবি দেবতা: । 

তথোৌষধীরিমাঃ প্রাপ্য মোনস্তেতুবি মানবাঃ ॥ 
অথ সপ্ত পুরুষারসায়নং নোপবুধ্তীরন্ তদ্যথ। | অনাস্মবানলসে 

দরিদ্ং প্রমাদী ব্যদনী পাপকৃদ্ভেষপ্পাপমানী চেতি সপ্তভিরের 

কারণৈর্ন সম্পদ্যতে । অজ্ঞানাদনারস্ত৷ দস্থিরচিত্তত্বান্দারিজ্র্যাদনায়ত্ত্বা- 

দধন্দাদৌষধালাভাচ্চেতি | 

অথোধধীর্ব্যাখ্যানামঃ | শ্বেত কাপোতী কষ্চকাপোতী গোনসা 

বারাহি কণ্ত। চ্ছত্রাতিচ্ছত্র। করেণুরঞা চুক! আদিত্যপর্ণিনী ব্রহ্গ- 

ন্ুবঙ্চল! শ্রাবনী মহাশ্রারনী গোলোমী চাঞ্জলোমী মহাবেগবতা 

চেত্যষ্টাদশ লোম সমবীব্যাা গহৌষধয়ে! ব্যাধ্যাতাঃ। তাপাং 

সোমবতক্তিয়াশীংস্ত তয়ঃ শানস্ত্রেংভিহিক। স্তাসামাগারেইভিহুতানাং যা 

ক্ষীরবত্যন্তাসাং ক্গীরকুড়ব: সরুদেবোপধুক্সীত | 

যাল্ৃগ্গীরা মূলবত্যক্তানাং প্রদেশিনি প্রমাণানী ত্ত্রীণি কাগ্ডানি 

প্রমাণমুপযোগে । শ্বেতকাপোতী সমুলপত্রা ভক্ষয়িতবা। গেনস্যগরা 

কুষ্ণকাপোতীনাং সনখপুষ্টিং খঙ্ঠশঃ কলরিত্ব! ক্ষীরেণ বিপার্চয 
পরিশাবিত মভিছুতঞ্চ সকদেবোপযুীত। চক্রকায়াঃ পরঃ সরুদেব। 

ব্রহ্ম স্থবর্চল। সপ্তরান্ত্র মুপযোক্তবা]। 

ভক্ষ্যকল্পেন শেষাণাং পঞ্চপপানি ক্পীরাঢ়ক কথিতানি প্রস্থেইবশি- 

ষ্টেইবতাধ্য পরিত্রাব্য সক্কদেবোপযুঙ্গীত । সোমবদাছার বিহারো 

ব্যাখ্যাতৌ কেবলস্ত নবনীতম্ভ্যজর্৫ধে শেষ, সোমবন[নি্মাদিতি | 
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ভবস্তভি চাত্র 

যুবানং সিংহ্বিক্রীন্তং কান্ত শ্রুতনিগার্দিনং | 

কুধ্য,রেতাঃ ক্রমেণৈব দ্বিলাহত্রায়ুষং নরং | 
অঙগদী কুগুলী মোঁলী দিব্যশ্রক্চন্দনাশ্বরঃ | 
চরতামোঘসংকল্লো নভস্যুদ হর্গমে ॥ 

ব্রজন্তি পক্ষিণে। যেন জললম্বাশ্চ তোর়দাঁঃ | 

গতিঃসৌষধিসিদ্ধসা সোমধিদ্ধ গতিঃপরা ॥ 
অথ বক্ষ্যামি বিভ্ঞানমৌধধীনাং পৃথক্ পৃথক্ | 
মণ্ডলৈঃ কপিণৈশ্চিত্রৈঃ সর্পাভ| পঞ্চপর্ণিনী ॥ 

পঞ্চারদ্ধি গ্রমাণা ব| বিজ্ঞেযাজগরী বুধৈঃ | 

নিষ্পত্রা কনকাভাস! মূলেদ্বাঙ্গুল সন্মিতা ॥ 

সপ্পণাকার লোহিতান্তা শ্বেতকাপোতিরচাতে | 

দ্বিপর্ণিনীং মূলভবামরুণাং কৃষ্ণচমওলাং ॥ 

দ্বযরত্বিমাত্রাং জানীয়াৎ গোনশীং গোনসারুতিধ। 

সঙ্গীরাং রোমশাহ মৃদ্দীংরসেনেক্ষুরসোপমাং ॥ 

এবংবপ রসাঞ্চাপি কৃষ্ণকাপোতিমাদিশেৎ ॥ 

কুষ্চসর্প স্বরূপেণ বারাছি কন্দ সম্ভবা ॥ 

একপন্ত্! মহাবীর্যা! ভিন্নাঞ্জন সমপ্রভ। | 

ছত্রাতিচ্ছন্রকে বিদ্যাদ্রক্ষোগ্রে কন্দসম্ভবে | 

জরাযৃত্যুনিবারিণ্যো শ্বেত কাপোতি সংশস্থিতে । 
কান্দন্বগদশভিঃ পটতর্বপূরঙ্গরুহ্থো পমঃ ॥ 
কনজাকাঞ্চক্ষীরী কন্যানাম মহৌষধি । 

করেণুঃ সুবছুক্ষীর। কন্দেন গজরূপিনী ॥ 

হস্তীকর্ণ পলাশস্য তুল্যপর্ণাদ্বিপর্ণিনী। 

অলাস্তনাভ কন্দাতু সক্ষীর! ক্ষুপরূপিণী ॥ 
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অজামহৌবধিজ্ঞেরা শঙ্ঘকুন্দেন্দুপাওুর] ॥ 

শ্বেতাংবিচিত্র কুন্থমাং কাকাদন্যা সমাংক্ষুপাং ॥ 

চক্রকামৌধধীং বিদ্যাজ্জরামৃন্ত্য নিবারিণীং । 
মূলিনীপঞ্চভিঃ প্রঃ সুরক্তাৎশুক কোমটৈঃ । 
আদিত্য পর্ণিনী জেয! সদাদিত্যান্থবন্তিনী ॥ 

কনকাভ] জলাস্তেবু সর্বতঃ পরিসপ্পতি । 

সক্ষীর1 পদ্ষিণী প্রখা! দেবী ব্রহ্ধস্থু ব্চলা | 
অরত্ত্িণাত্রক্ষুপক1 পতৈদ্বঙ্ুল সম্মিতৈঃ | 

পুষ্পৈরননীলোৎপলাকারৈঃ ফলৈশ্চাঞ্জন সন্লিভৈঃ 

শ্রাবণীমহুতী জ্ঞের। কনকাভ। পন্স্থিনী। 

শ্রাবণী পাওুর[ভাব। মহাশ্রাৰণী লঙ্ষণ। ॥ 
গোলোম। চার লোমীচ রোমশে কন্দসস্ভটণঃ | 

হুসপাদীব বিচ্ছিন্নৈঃ পত্ত্রশ্্ল সমুস্তটবঃ ॥ 
অথব! শঙ্খপুষ্প!চ সমান। সব্ব রূপতঃ। 

বেগেন মহতাবিই্ইটা সর্পনিশম্মোক সন্গিভা ॥ 

এষা বেগবতী নাম জায়তে হাম্দুদক্ষয়ে । 

সপ্তাদৌ সর্বরূপিণো যাহ্যৌষধ্যঃ প্রকীতিতাঃ ॥ 

তাসামুদ্ধরণং কার্ষযং ষষ্ঘেণানেন সর্বদা । 

মহেক্দ্ররামকঙ্কানাং ব্রাঙ্গণ।নাৎ গবামপ 1 

তপন তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবার বৈ। 

মন্ত্রশোনেন মতিমান্ সর্বানপ্যভিমন্ত্রয়েৎ ॥ 

অশ্রদ্দধানৈরলসৈঃ কৃতদ্বৈঃ পাপকন্ধুভিঃ | 

নৈবাসাদক্লিতুৎ শক্যাঃ সোমাসোমসমান্তথা ॥ 

পীতাবশেষমমূতং দেবৈত্রঙ্গপুরোগমৈঃ | 
নিহিভং সোমবীর্ধযাস্থ সোমে চাপোষধীপতোৌ ॥ 

বেবসুন্দেহদবরে তথ। সিন্ধৌ মহানদে | 
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দৃশাতে চ ললান্তেষু মধ্যে ব্রহ্মস্থবঙ্চলা ॥ 

আদিত্য পর্ণিণী জ্ঞেয়া তথৈবহি হিমক্ষয়ে | 

দৃশ্য তেইজগরীনিত্যং গোনসীচঠুুদাগমে ॥ 

কাশ্মীরেষু সরোদ্দিব্যং নাস! ক্ষত্রকমীনসং | 

করেণুস্তত্র কন্যাচ ছত্রাতিচ্ছত্রকে তথ! ॥ 

গোলোমী'চাজলোমীচ মহতী শ্রাবণী তথ1। 

বসন্তে কুষ্ণ সপ্পাণখ্যা গোনসীচ প্রদৃশ্যতে ॥ 

কোৌশিকীং সরিতং তীত্ব্? সঞ্য়ন্তযাস্তপূর্রবতঃ | 
ক্ষিতি প্রদেশো বল্দীকৈরাচিতে! যোজ নত্রয্বং ॥ 
বিজ্েয়াতত্রকাপোতি শ্বেতা বল্পীক মৃদ্ধস্তু ।' 
মলয়ে নলসেতৌ চ বেগবত্যোৌষদী বা ॥ 

কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ভক্ষয়েত্তবমুপোষিতঃ | 

সোমবচ্চান্র বর্ডেত ফলং তাবচ্চ কীর্তিতং ॥ 

সর্ব্বাবিচেয়ান্ভেষধ্যঃ সোমেচাপ্যর্বদেগিরো । 
সশৃঙ্গৈবেেদচরিতৈরন্ুদানীক ভেদিভিঃ ॥ 
ব্যাপ্তস্তীর্ৈশ্চ বিখ্যাতৈঃ সিদ্ধর্ষিভুরসেবিতৈঃ | 

গুহাভিভীমরূপাভিঃ সিংহষ্বাপিত কুক্ষিভিঃ ॥ 
গলালোড়িত শোয়াভিঃ রাপগাভিঃ সমন্ততঃ 

বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈঃ সর্বত্রেবোপশোভিতঃ | 

নদ্দীষু শৈলেষু সরঃস্থ চাপি পুণ্যেত্ঘরণ্যেষু তথা শ্রমেষু । 

সর্বত্র সর্বাঃপরিমার্গিতব্যাঃ সর্বত্র ভূমিহিবস্থনি ধত্তে ॥ 



ঞএকত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ | 

অধাতঃ স্েহোপযোৌগশিকৎ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
সেহসারোহরং পুরুষঃ প্রাণাশ্চ নেহতূয়িষ্ঠাঃ স্নেছসাধ্যাশ্চ ভবস্তি। 

শ্নেহোহি পানানুবাসন মস্তিফশিরোবস্তাত্তরবন্তি নস্যকর্ণপূরণগাত্রাভ্যর্গ 
ভোজনেষ্পযোজ্যঃ । 

তত্রদ্বিযোনিশ্চতুর্বিকল্লোংভিহিতঃ স্নেহগুণাশ্চ । তত্র জন্গমেভ্যো 

গব্যং ঘ্বতং প্রধানং স্বাবরেভ্যন্তিলতৈল-ং প্রধানমিতি | 

অতউর্ং যথা প্রয়োজন যথাবিধানং চ স্থাবর ন্নেহানুপদেক্ষ্যামঃ 
তত্রতিহ্বটকরণ কোশাস্রদস্তী দ্রবস্তী সপ্তলাশঙ্ঘিনী পলাশ বিষাণিকা 
গবাক্ষী কম্পিলক সম্পাক নীলিনী স্নেহ! বিরেচয়স্তি ৷ জীমৃতক কুট 
কৃত বেধনেক্ষাকুধামার্গব মদন শ্নেহা বাময়স্তি। বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী- 

ম্ধুশিগ্ হুর্ধ্যবল্লীপীলু সিন্ধার্থক জ্যোতিম্মতি স্নেহাশিরে। বিরেচয়ন্তি | 

করঞ্রপুতিককৃতমালমাতুলুঙ্গেস্ুদী কিরাততিক্তক স্নে হাছুষ্টব্রণেষ্ প- 

যুজ্যন্তে। তুবরক কপিথ কম্পিল্রক ভল্লাতক পটোলন্সেহা মহা- 

ব্যাধিযু। ব্রপুসৈর্বারুককক্কণরুকতুষ্বী কুম্মাণ্ড ন্গেহামুত্রসঙ্গেযু। 
কপোতবস্কাবস্তুক্ম হরীতকীন্নেহাঃ শক্করাশ্নরীযু। কুসুস্ত সর্ষপাতসী 
পিচুমর্দাতিমুক্তকাভাস্তী কটুতুষ্বীকটভী ন্গেহাঃ প্রমেছেযু। তাল 
নাড়িকেরপননমোচপিয়ালবিন্বমধুক শ্রেক্সাতকাত্াতকফল ন্নেছাঃ পিত্ত 
সংস্থষ্টেবায়ৌ। বিভীতকতল্লাতক পিশ্তীতক ক্বহাঃ কৃষ্তীকরণে। 

শ্রবণকন্থুক টুণ্ট,ক স্নেহাঃ পাুকরণে । শিংশপা গুরূসারন্সে হাদক্রবুষ্ঠ 
কিটিমেযু। সর্ব এব ক্েহাবাতমুপন্নস্তি। তৈলগুণাশ্চ সমাসেন 

ব্যাখ্যাতাঃ। অতঃভদ্ধীং কষায় প্েহপাক ক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ | তত্র 
কেচিদ্াহস্ত,কপত্রমুলাদীনাং ভাগন্তচ্চতুগুণলমাবাপ্য চতুর্ভাগাৰশেষং 
নিঃকাথ্যাপহরেদিত্যেষ কষায় পাককল্পঃ। ন্সেহ প্রস্থতেষু ষট্ম্থ চতু- 
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গুণং দ্রবমাবাপ্য চতুরশ্চাক্ষ সমান্ ভেষজ পিগানীত্যেষ হ্বেহপাঁক" 
কল্পঃ। এতত্ত,ন সম্যককনম্মাদ গমাসিদ্বত্বাৎ। 

পলকুড়বাদীনা মতোমানস্ ব্যাখ্যান্তামঃ 

তত্র দ্বাদশ ধান্যমাঁস। মধ্যমাঃম্ববর্ণমাষকঃ। তে যোড়শ স্বর্ণ, । 

অথ মধামনিষ্পাবা বা একোনবিংশতির্ধীরণৎ । তান্যর্ধতৃতীয়ানি 

কর্ষঃ। ততশ্চোর্দততুগ্ুগ মভিবদ্ধয়ন্তঃ পলকুড়ব প্রস্থাটক দ্রোণ। 

ইত্যভিনিষ্পদ্যন্তে তুলাপলশতং তানি বিংশতির্ভারঃ শুষ্কাণামিদং মাণ- 

মার্র-দ্রবাণাঞ্চ দ্বিগুণমিতি | 
তত্রান্যতম পরিমাণ সংমিভানাং যথাযোঁগৎ 'ত্বকৃপজ্জ মূলাদীনা 

মাতপপরি শোধিতানাং ছেদ্যানি থণ্ডশশ্ছেদয়িত্ব। ভেদ্যান্যণুশোভেদ- 

যিত্বাবকুট্যাষ্ট গুণেন ষোঁড়শগুণেন বাস্তলাভিবিচ্য স্থাল্যাং চতুর্ভাগাব- 

শিষ্টং কাথয়িত্বাপহরেদিত্যেষ কষায় পাককলঃ ন্নেছাচ্চতুগ্ডপৌদ্রবঃ 
শ্নেছচতুর্থাংশো ভেষজককত্তটদকধ্যং সংস্থজ্য বিপচেদ্িত্যেষ ম্নেছ 
পাককল্পঃ | 

অথবা তত্রোদক দ্রোণে ত্বকৃপত্রমূলাদীনাং তুলামাবাপ্য চতুর্তাগাঘ- 

শিষ্টং নিঃকাথ্যাপহরেদিত্যেষ কষায় পাককল্পঃ। স্নেহ কুড়বে ভেষজ 

পলং পিষ্টং কক্ধং চতুগ্ডণং দ্রবমাবাপ্য বিপচেদদিত্যেষঃ স্নেহ পাক কল্ঃ। 
ভবতশ্চাত্র 

স্নেহ ভেষজতোয়ানাং প্রমাণং যত্র নেরিতং | 

তত্রায়ং বিধিরাস্ছেয়ে! নির্দিষ্টে তত্তদেবতু ॥ 

অন্জুক্তদ্রবকার্ধ্যে তু সর্বত্র সলিলং মতং। 
কন্ককাথাব নির্দেশে গণাত্ন্মাৎ প্রয়োজয়েৎ॥ 

অত উর্ধং স্বেহপাকঞ্জমমুপদেক্ষযামঃ | 

সতু ব্রিবিধস্তদ্থ মৃছমধ্যমঃ খর ইতি। 

তত্র স্গেহৌষধি বিবেকমাত্রং যত্র ভেষজং ল মৃদ্ধরিতি । মধৃচছিষ্ট 
মিব বিশদমবিলেপি যত্র ভেষজং স মধ্যমঃ | কৃষ্ণমবসন্ন মীষদ্িশদং 
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চিক্ধণং চ যত্র ভেষজং স খর ইতি । অত উর্দঘং দগ্ধ স্নেহোভবতি। 

তং পুনঃ সাধু সাধয়ে। তত্র পানাভ্যব হারয়োমৃদুঃ ৷ নস্যাভ্যঙ্গয়োর্ম- 

ধ্যমঃ॥ বস্তিকর্ণ পুরণয়োত্ত খর ইতি। 

ভবতশ্চাত্র 

শবভ্তোপশমে প্রাপ্তে ফেণস্তোপরমে তথ। । 

গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পতৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ ॥ 

দ্বতট্যেবং বিপক্ষস্য জানীয়াৎ কুশলোভিষক্। 

ফেণোইতি মাত্রং তৈলস্য শেষং ঘত বদাদিশেৎ ॥ 

অত উর্ধং ্েছপান ক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ 

অথ লঘু কোষ্ঠায়াতুরায় কৃতমঙ্গলন্বন্তি বাচনায়োদয় গিরিশিখর 

সংস্থিতে প্রতপ্ত কনকনিকর পীতলোহিতে সবিতরি যথাবলৎ তৈলম্ত 

গ্বতস্ত বা মাত্রাং পাতুৎ প্রযচ্ছেৎ। পীতমাত্রে চোষ্চোদকেনোপ- 
ল্পৃশ্য সোপানতকো। যথ স্থথং বিহরেৎ। 

_ ক্ষক্ষ ক্ষত বিষার্তীনাং বাতপিত্ত ৰিকারিণাং ৷ 

হীনমেধ! স্থতীনাঞ্চ সর্পিঃপানং প্রশহ্যতে ॥ 

কূমিকোষ্ঠানিলাবিষ্ট1ঃ প্রবৃদ্ধকফমেদসঃ । 

পিবেযুস্তিলসাত্ম্যাশ্চ তৈলং দার্টযার্থিনশ্চযে ॥' 

ব্যায়াম কর্ষিতাঃ শুষ্করেতোরক্ত! মহারুজঃ। 

মহাগ্রিমারুত প্রাণ বসধযোগ্যানর স্বৃতাঃ ॥ 

ক্রুরাশয়াঃ ক্লেশসহ!1.বাতার্ত। দীপ্তবন্থয়ঃ। 

মন্জীনমাপ্ুযুঃ সর্ব সর্পির্বাসৌবধাস্বিতং | 
কেবলং পৈত্িকে সপ্পির্বাতিকে লবণান্থিতং। 

দেয়ং বহুকফেচাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতং ॥ 

দেষাণামল্পভূয়স্তং দংসর্গংসমবেক্ষ্যচ । 
যুঞ্জযাভ্রিষ্টিধাভিনৈঃ সমাস ব্যামতোরসৈঃ ॥ 
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ন্নেহ-সাত্ম্য ক্লেশসহ কালেনাত্যুঞ্চশীতলে | 

অচ্ছমেব পিবেৎ স্পেহ মচ্ছপানংছি পুজিতং | 
শীতকালে দিবানেহমুষ্কালে পিবের্লিশি । 

বাতপিত্তাধিকে রাত্রো বাতশ্নেম্মাধিকে দিবা ॥ 

বাতপিন্বাধিকক্তোজেঃ তথ্মুচ্ছোন্মাদ কারক: । 

শ'তে বাতকফ্ষার্তন্ত গৌরবারুচি শুলকূৎ ॥ 
০্নহপীতস্ত চেব্ুষ্ণা পিবেন্থুষ্ণোদকং নরঃ 

এবং চান্ুপশ স্যস্ত্যাং স্লেহমুষ্ণান্বুনা বমেৎ। 

দিহ্যাচ্ভ্রীতৈঃ শিরঃ শীতং তোয়ং চাপ্যবগাহয়েখ। 

যা মাঝ। পবিজীর্ধ্যেত চন্রভাগগতেইহনি । 

স'নাত্রা দীপয়ত্যগ্রিমল্প দেষেচ পৃজিতা | 

মা মাত্রা পরিজীর্যেতত তগাদ্ধদিবসে গতে 1 

স1 বুষ্যাবৃংভনীচৈৰ মধাদোষে চ পুজিতা। 

ষ। মাত্রা! পরিজীর্ষে(ত চতুর্ভাগাবশেষিতে 1 
ন্নেনীয়া চ সা মাত্রা বহুদোষেচ পূরজিতা | 

যা মাত্রা পরিজীর্ধোত্ত, তপ। পরিপতেহ্হনি ॥ 

গ্লানি মুচ্ছামদান্ হিত্বা সা মাত্রা পৃজিতা৷ ভবে । 
অহোবাত্রাদসন্দু্টা ষা মাত্রা! পরিজীষধ্যতি ॥ 

সাতু কুষ্টবিষোন্মাদ গ্রহাপন্মীরনাশিনী। 

ষথাগ্রিঃ প্রথমাং মাত্রাৎ পায়যেত বিচক্ষণঃ ॥ 

পীতোহ্যতিবহুক্সেহে! জনয়েত প্রাণসংশস্বং | 

মিথ্যাচারান্বহুত্বান্বা যস্ত দেহে! ন জীর্ধযতি ॥ 

বিষ্টভাচাপি জীর্য্যেস্তং বারিণোষ্েণ বাময়েৎ। 

জীণাজীর্ণ বিশঙ্কায়াং স্সেহস্তোষ্োদকং পিবেৎ ॥ 

তেনোদ্গারো ভবেচ্ছুছ্ধে। ভক্তং প্রতি রচিম্তখ1। 

গ্যঃ পচ্যমানে ভূড়দাছ ভ্রমসাদারতিক্রমাঃ ॥ 

২৩৯ 
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পরিষিচ্যাস্তিরুষ্ণাভি জর্ণস্েছৎ ততো! নরং । 

ববাগুং পাররেচ্চোষ্াাং কামংক্রিনাল্লততুলাং ॥ 

দ্বেষৌযুষরসৌ বাপি সুগন্ধী ল্েহবর্জিিতো। 
রুতৌবাত্যল্সর্পিস্কৌ ষবা গৃর্ববধাবিধীস্তে ।। 
পিবেজ্র্য হৎ চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হং তথ। । 

সম্তরাত্রাৎপরং স্সেহঃ সাত্মীভবতি সেবিতঃ ॥ 

স্কুমারং কশং বৃদ্ধং শিশুং শ্নেহদ্বিষং তথ! । 

তৃষ্ণার্তমুষ্তকালেচ সহভক্কেন পায়য়েৎ ॥ 

পিপ্লল্যো লবণং স্নেহাশ্চত্বারোদধিমন্ত কঃ । 

পীতমৈকধ্বমেতদ্ধি সদাঃ স্সেহন মুচ্যছে ॥ 

ভৃষ্টমাংসরসে ন্গিগ্ধা ববাগুঃ সপ কল্পিত । 

সক্ষুদ্রাপীয়মান। তু সদাঃ ন্নেছন মুচ্যতে ॥ 

সর্পিয়তী পয়ঃসিদ্কা ষবাগুঃ স্বল্লততুল! | 

হখোষ] সেবামান। তু সদাঃ নেেছন মুচাতে ॥ 

শর্করাচূর্ণ সংস্ষ্টে দোহুনস্তে স্বতেতুগাং। 

দুগ্ধ ক্ষীরং পিবেক্রক্ষঃ সদাঃশ্সেহন মুচ্যতে ॥ 

ববকোলকুলখানাং কাথে। ভাগত্রদাহ্বিতঃ ৷ 

পয়োদধি সুরাক্সীর প্বৃতভাগৈঃ সমন্থিতঃ || 

পিদ্ধ মেতৈর্খ তং পীতং সদাঃ স্্েছন সুত্তমং | 
রাজ্ে রাজসমেভ্যোবা দেযমেতদ স্বতোত্তমং ॥ 

বলহীনেষু বৃদ্ধেষু মুদ্দগ্লি স্্রীমভাত্মস্থু। 
অল্পদোষেষু যোঁজাঃস্থ ধে যোগাঃ সমাগীরিতা1ঃ 1 

বিবর্জয়েৎ ম্েহপাঁন মণ্রীর্ণী চোদরী জরী। 

তর্বলোইরোচ কী স্থলে! মৃচ্ছণর্ভে! মদপীডিতঃ ॥ 

ছ্দ্যদ্দিতঃ পিপাপার্ক:ঃ শ্রান্তঃ পান ক্লমান্থিতঃ | 

দত্ববন্তি বিরিক্তশ্চ বাণ্তে। ফশ্চাপি মানবঃ ॥ 



অধ্যায় ৩১।] চিকিৎসিতস্থাঁনং । ৪৫৯ 

অকালে ছর্দিনেচৈব নচক্সেহং পিবেন্সরঃ | 

অকালেচ গ্রস্থতাস্ত্রী ম্নেহছপানং বিবজ্ঞস়েৎ ॥ 

ম্নেহছপানাদ্ভবস্তোষাং নৃণাং নান? বিধাগদ12। 

গদ1 ব। কচ্ছ তাং যান্তি ন সিধ্যস্ত্যথব। পুনঃ ॥ 

গর্ভাশয়ে সশেষাঃস্থা রকক্রেদ মলাস্ততঃ ॥ 

স্নেতং জহ্যান্নিষেবেত পাচনং রুক্ষ মেবচ ॥ 

দশরাত্রান্ততঃ ন্নেহং যথাবদবচারয়েৎ। 

পুরীষং গ্রথিতং কক্ষং কৃচ্ছাদন্নং বিপচ্যতে ॥ 
উরে! বিদচতে বাযুঃ কোষ্ঠাহুপরি ধাবতি । 

চর্ববর্ণে! হর্বলশ্চৈব রুক্ষো ভবতি মানবং॥ 

প্লানিঃ সদনমঙ্গানামধস্তাৎ স্সেহদর্শনং | 

সম্যক নিগ্ধস্য লিঙ্গানি শ্নেহ-দ্বেষ তখৈবচ & 

ভক্তদ্বেষে মুখআাবে। গুদদাভ গ্রবাহিক1। 

পুরীষাতি প্রবৃত্তিশ্চ ভূশঙ্গিগ্কসা লক্ষণং ॥ 

রুক্ষস্য ম্বেহনং শ্নেটহরতি স্গিগ্ৃস্য রুক্ষণং | 

স্তামাক কারদুষান্ন তক্রপিণ্যাক শক্ত,ভিঃ ॥ 

দীপ্টান্তরগ্নিঃ পরিশুদ্ধ কোষ্ঠঃ গুত্যগ্রধ তূর্ব্বল বর্ণ যুক্ত: । 
দৃঢ়েন্্িয়ে! মন্দজরঃ শতাযুঃ ন্নেহোপযোগী পুরুষে ভবেস্তু ॥ 

ন্নেহোহিতো! ছুর্বল-নহি-দে হ-সন্ধুক্ষণে ব্যাধি নিপীডিতস)। 

বলাম্বিতো ভোঙ্গন দোষ জাতৈঃ 

প্রমনর্দিতু; তো সহসা! ন সাধ্য ॥ 



দ্বাত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ | 
০টি 

অথাতঃ স্্েদ(বচারণীয়ং চিকিৎসিতৎ ব্যাখ্যাস্তামঃ । 

চতুর্ব্বিধঃ শ্বেদস্তদ যথ! । তাপন্েদ উষ্ণস্বেদ উপনাহন্বেদোদ্রব 

শ্বেদ ইতি । অজ সর্বন্থেদ বিকলাবরোধঃ ॥ 
তত্র তাপ-স্দেঃ। পাণি কাংস্যকন্দকপাল বালুকাবস্ত্ং প্রধুজাতে 

শয়ানস্যচাঙ্গতাপো বভশঃ খাদিরাঙ্গারৈরিতি | 

উদ্-ন্দেদত্ত কপাল পাষাণেষ্টকালোহ-পিগানগ্রিবর্ণানস্ভি রাসিধে» 

দক্নদ্রবোর্বাটৈ রার্জীলক্তক পরি-বষ্টিতমঙ্গ-প্রদেশং শ্বেদয়েৎ। মাংস 

রস পয়োদধি ধান্যাননবাতহর পত্রতঙ্গ কাথ পূর্ণাং বা কুস্তীমনুতপ্তাং 

প্রাবৃতোম্মাণৎ গৃ্নীয়াৎ। পার্খশ ভিদ্রেণ বা কুন্তেনাধোমুখেন তসা 

সুখমভিসন্ধায় তশ্মিন্ ছিদ্রে হস্তি শুগডাকারাং নাড়ীৎ প্রণিধায় তং 
শ্বেদয়েৎ। 

স্থখোপবিষ্টং শ্বভাক্তং গুরু প্রাবরণাবতং | 

তস্তি শুণ্ডিকষা! নাড্য! শ্যেনয়েঙগাতরোগিণং ॥ 

স্রথ! সর্বাঙ্গগা হোষা নচ ক্রিশ্রাতি মানবহ। 

বামার্ধমাত্র। ত্রির্বকু! হস্তি হস্ত সমাকৃতিঃ ॥ 

স্েদনার্থে হিতা নাড়ী টকলিজী হস্তি শুপ্ডিক1। 

পুরুষায়াম-মাত্রাঞ্চ ভূমিমুৎ্বকীর্ধা খাঁদিরৈঃ ॥ 

কান্ঠৈর্দগ্ধ1 তথাত্যুক্ষা ক্ষীর ধান্যাপ্র বারিভিঃ | 
পত্রভঙ্গৈরবচ্ছাদ্য শয়ানং শ্বেদযেত্রতঃ ॥ 

পৃব্ববৎ স্বেদয়েদ্ দগ্ধ? ভন্মাপোহ্াপি বা শিলাং। 

পূর্ববব কুটীৎ ব। চতৃত্বণারাং রুত্বা তদ্য। যুপবিষ্ট স্ান্তশ্চতুদ্বারেহ- 
জখরান্ুপসন্ধায় তং স্মেদয়েৎ। ধান্যানি বা সমাশুপশ্বেদাক্ঠীধা 

কিলিঞ্জেইনাশ্মিন্ ব। তত্প্রতিন্বপকে শয়ানৎ প্রাবৃত্য স্ল্দয়েদেবং 
পাংশু গোশকতষবুস পলালোনম্মভিঃ শ্বেদয়েৎ। 



অধ্যায় ৩২।] চিকিৎসিতস্থানং । ৪৬১ 

উপনাহ স্বেদস্্ রাতহর মুলকক্ষৈরল্ল পিষ্ট লবণ প্রগাটৈঃ সলিদ্ধৈঃ 
স্থখোষ্: প্রদিহা স্ষেদয়েৎ। এবং কাকোল্যাদিভিঃ স্ুরসাদিভিষ্তি- 

লাতসী সর্ষপ কন্কৈঃ কুশর। পায়নোৎ্কারিকাভির্বর্বেলবারৈঃ শান্বণৈর্কা। 

তন্ুনস্্াবনদ্ধৈঃ শ্বেদয়েৎ। 

দ্রব-স্তেদস্ত-বাতহর দ্রব্কাণ পূর্ণে কোচ কটাছে দ্রোণ্যাং ৰাৰগাহ 

শ্বেদয়েৎ। এবং পয়োমাংস-রস-ষ্ষ-তৈল-ধান্তায়-ঘুত-বসা মুখেঘ ব- 

গাছেত সুখোষৈঃঃ কষায়ৈঃ পরিঞ্চেদিতি । ূ 

তত্র তাপোম্-ম্বেদৌ বিশেষতঃ শ্রেক্সঘৌ উপনাহ-ম্বেদো বাতক্রঃ। 

অন্যতরন্িন্-পিত সংস্ষ্টে ড্রণশ্েদ ইতি। কফমেদোইন্থিতে বায 
নিবাতাতপগুরুপ্রাবরণ নিযুদ্ধাধবপ্যায়ামভারাহরণামর্ষৈঃ ম্বেদ মু 
পাদয়েদিতি । 

ভবস্তি চাত্র 

চতুর্বিধো যোইভিছিতে। দ্বিপা স্যেদঃ প্রযুজ্যতে। 

সব্বস্মিন্নেব দেহেতু দেহস্যানয়বে তথা ॥ 

যেষাং নস্যং বিধানব্যং বন্তিশ্চৈবহি দেহিনাং। 

শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পুর্বৎ স্ষেদ্যাস্তে মতাঃ ॥ 

পশ্চাৎ শ্বেদা হতে শল্যে মূঢ়গর্ভান্ুপত্রবাঃ | 

সম্যক্ প্রযাভ1 কালে য। পশ্চা্ শ্বেদা। বিজানত। ॥ 

স্বেদাং পৃর্ববং চ গশ্চাচ্চ ভগন্দরধযশস স্তথ1। 

অশ্মধ্যা চাতুরো! জন্কঃ শেষান্ শান্সে প্রচশ্মহে ॥ 

নানভাক্তে নাপি চান্সিগ্ধ দেহে স্বেদো যোজ্যঃ ম্বেদবিভিঃ কথকিৎ। 

দষ্টং লোকে কান্ঠমন্সিগ্ধ মাশু গচ্ছেলং স্বেদ-যোগৈ গৃহীতং ॥ 
অগ্নেদণপ্তিং মার্দবং তক্ প্রসাদং ভক্তশ্রদ্ধাং আোতসাং নির্মমলত্বং | 

কুর্ধাৎ স্বেদো হস্তি নিদ্রাং সতভ্্রাং সন্ধীং স্তব্ধাং চেষয়েদা শুযুক্তঃ | 
নেহ-ক্লিা-ধাতু সংস্থাম্চ দোষাঃ স্বঙ্ছানত্থ্া যে চ মার্গেষু লীনাঃ। 
সম্যক শ্বেদৈ ধোজিতৈত্তে দ্রবত্বং প্রাপ্ত।ঃ কোষ্ঠং বান্তি দেহাদশেষাৎ ॥ 



৪৬২ সুশ্রাচতঃ ৷ অধ্যায় ৩৩।] 

স্বেদাত্রাবে! ব্যাধিহানি প্ঘৃত্বং শীতাধিত্বং মার্দবং চাতুরস্য। 

সমাক্ শ্বিন্নে লক্ষণং প্রাহুরেতন্ মিথা! শ্বিন্নে ব্যতায়েনৈতদেব ॥ 
শ্বিশ্পেইতার্থং সন্ধিপীড়া বিদ্বাহঃ ক্ফোটোতপত্তিঃ পিন্তরক্ত প্রকোপ: । 

ুচ্ছাত্রাস্তির্দাহতৃষেঞ ক্রমশ্চ কুর্যযাততণং তত্রশীতং বিধানং ॥ 
পাওুম্ম্েহী পিত্তরক্কী ক্ষয়ার্তঃ ক্ষামোইঙগীণী চোদরার্তো বিষার্তঃ 
তুট্ছর্দ্যার্ঘো গর্ভিণী পীত মদে! নৈতভে শ্বেদ্যা যশ্চ মর্তোইতিসারী ॥ 

তদাদোষাং যাত্তি দেহ! বিনাশঞ্চাপাধ্যত্বং ষাস্তিচৈষাং বিকার।। 

এতেষাং স্বেদসাধ্যা যে ব্যাধয়স্তেষু বুদ্ধিমান । 

ম্বদূন্ শ্বেদান্ প্রাযুঞ্জীত তথাহান্মু্ষ দৃষ্টিযু ॥ 

সর্ব্বান্ শ্বেদান্ নিবাতেচ জীর্ণান্নস্যাবচারয়েৎ | 

স্ষেছাভ্যক্ত শরীরস্য শীতৈরাচ্ছানা চক্ষুষী ॥ 

স্বিদামানসাচ সুছহৃদয়ং শীতলৈঃ স্পৃণেৎ । 
সমাক্ স্থির বিমৃদিতং সান মুষ্থাম্বুভিঃ শনৈঃ ॥ 

স্বভাকং প্রাবৃতাঙ্গঞ্চ নিবাত-শরণ-স্িতং | 

ভোজয়েদনভিষ্যন্দি সর্বর্বং বাচার মাদিশেৎ ॥ 

ত্রয়স্ত্রিংশভমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো বমন বিরেচন সাধ্যোপজ্রব চিকিৎসিতং 

ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

দোষাঃ ক্ষীণা বৃংতরি হব্যাঃ কুপিতাঃ প্রশময়িতবা| বৃদ্ধা! নিহত্ঠব্যাঃ 

সমাং পরিপাল্য! ইতি সিছ্ধান্তঃ প্রাধান্তেন বমন-বিরেচনে বন্ড, * 

নিহরণে দোষাণাং। ভন্মাংতরোধিধান মুচ্যমান মুপধারয়। 

তথাতুরং ম্বিগ্ধং শ্থিনমভিষ্যন্দিভিরাহারৈ রমনববন্ধ (দ।ষমবলোকা 

শ্বোবমনং পারয়িতাম্মীতি সম্ভোজয়েৎ ক্ষাগ্সিং ৰলবস্তং বচাদোষং 
মহাব্যাধিপপীতং বমন সান্স্যঞ্চ। 
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ভবতি চাত্র। 

পেশলৈর্বিবিধৈরনৈ পেোষানুতক্রেত্তা দেকিনঃ । 

শ্িগ্ধ স্বিশ্লায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ততে ॥ 
অপাপরেছ্যঃ পূর্ব্বাহ্নে সাঁধারণে কালে বমন-দ্রবা-কযায়-কক্ত-চুর্ণ 

নেহানামন্ততমস্য মাত্রাং পায়যিত্বা বাময়েং। যখাযোগং ক্োষ্ট- 

[বশেষমবেক্ষ্যাতিবা ভতস্য-ছর্গন্ব-ছদর্শনানি চ বমনানি বিদধ্যাৎ। 

অতে। বিপরীতানি বিরেচনানি | রর 

তত্র স্থকুমারং কৃশং বালং বুদ্ধং ভীরং বর! বমন সাধ্যেযু বিকা- 

রেষু ক্ষীরদধিতক্রযবাগৃন! মন্ততম মাক্ঠং পায়য়েখ। পীতৌবধঞ্চ 

পাণিভিরগ্রিতট: প্রতপামানং মুহুর্তমুপেক্ষেত । তপসাচ স্বেদ প্রাছু- 

ভাবেন শিথিলতামাপন্নং খভাঃ স্থানেভ্যঃ প্রচলিত কুক্ষিমন্ুস্থতং 

জানীয়াততঃ প্রবু-ছল্লাসং জ্ঞাত জানুমাত্রাসনোপবিই মাত্ৰ লঁলাটে 

পৃষ্ঠে পার্শয়োঃ কঠেচ পাণিভিঃ স্ুপরিগৃহীত মঙ্ধুলী গন্ধররবহত্তোৎ- 

পলনালানামন্ততমেন কঠমতিন্পৃশস্তং বাময়েন্তাবদণাবৎ সম্যগ্বাপ্ত 

লিঙ্গানীতি। 

কফপ্রদেকং হৃদয়াবশুন্ধিং কণ্,ঞ ছুশ্ছন্দি হলি মাহুঃ। 

পিত্তাতিযোগঞ্চ বিসংজ্ঞ তাঞ্চ হৃৎ কণ্চগীড়া মপি চাতিবাস্তে | 
পিত্তেকফস্যানুমুখং প্রবৃত্তে শুদ্ধেযু হ্ৃৎকণ শিরঃ সুচাঁপি। 
লঘৌচ দেহে কফ সংশ্রবেচ স্ডিতে স্ৃবান্তং পুরুষং ব্যবস্যেৎ | 

সম!গ্ বাস্তং চৈনমভিমমীক্ষা ন্েহেন বিরেচন শমনানাং ধুমানা- 

মন্ততমং সামর্থতঃ পার়য়িত্বাচারিকমাদিশেৎ | 

ভবস্তি চাত্র 

ততোইপরাহে শুচিশুদ্ধদেহমুষ্ণাভিরপ্তিঃ পরি'ষক্ত গাত্রঃ। 

কুলথমুদ্দগা় কীজাঙগলানাং যুট্যরটসর্নবা পুপতো ছয়ে তু 

কামোপলেপ শ্বরভেদ নিত্রা তন্দ্রান্ত দৌর্গন্ধ্যবিযোপসর্গাঃ | 

কফপ্রসেক গ্রহণী গ্রদোষ1 ন সন্তি লস্তেবর্বমতঃ কদাচিৎ ॥ 
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ভিন্নেতরো পুষ্পফল প্ররোহ! যথ। বিনাশং সহসা ব্রজন্তি । 
তথাহ্ৃতে শ্রেম্মণি শোঁধনেন তজ্জাবিকারাঃ প্রশমহ প্রয়ান্তি ॥ 

ন বাময়েত্তিমিরিকোদ্ধবাত-গুলোদর-প্লী হ-কমিশ্রমার্তান্। 

স্থুলক্ষতক্ষীণ-কৃশাতি বৃদ্ধ-মুত্রাতুরান্কেবলবাতরোগান্ | 

স্বরোপঘাতাধ্যয়ন প্রসক্ত-দুশ্ছর্দিছুঃকোষ্ঠতৃড়ার্তবালান্। 

উদ্ধাভ্রপিত্তিক্ষুধিতাতিরক্ষ গর্ভিণাদাবস্তিনির্ূহিতাংশ্চ ॥ 
অবম্যবমনাদ্রোগ!ঃ কৃচ্ছ,তাং যাত্তি দেহিনাং। 

অসাধাতাং বাগচ্ছন্তি নৈতেবাম্যান্ততঃস্থতাঃ ॥ 

এতেইপ্যজীর্ণ বাথিতা বামা। যে চ বিষাতুরাঃ। 

অতীব চোহ্ৃণকফান্ডেচন্ত,্মধুকান্ুনা ॥ 

বাম্যাস্তবিষশোধস্তন্তদ্োষন্ষিম মন্দাপ্রন্মাদাপস্মীর শ্রীপদার্ববদ 
বিদারিকামেদে! মেহগরজরারুচ]াপচ্যামাতিপার হৃত্রোগ চিত্তবিভ্রম 

বিসর্গ বিদ্রধ্যজীর্ণমুখ-প্রসে ক হন্তাস শ্বানকাস পীনস পৃতিনাস কঠোষ্ঠ 

বক্ত,পাক-কর্ণস্রাবাধিজিহ্বোপজিহ্বিকাগলশুপ্তিকাধঃ শোণিতপিত্তিনঃ 

কফস্থানজেষু বিকারেত্বনে বু ক্ববাধিপর/তেঘ্বিতি। 

বিরেচনমপি সিদ্ধ শ্বিশ্নায় বাস্তায় চ দেয়ং অথাতুরং শ্বোবিরেচনং 

পারয্সিতান্নীতি লঘু ভোজরেৎ ফশাম্ন যুষ্োদকৎ চৈন মন্ুপায়য়েৎ। 

অথাপরেইহনিবিগতশ্রেক্মাণনাতুরোপক্রদণীরাদবেক্ষ্যাতুর মথাশ্মৈ উষধ- 

মাত্রাম্পাতৃং প্রযচ্ছেত। তর মুদধঃ ক্ুরো মধ্য ইতি ঞ্রিবিধঃ 

কোন্টো ভবঠীতি । তত্র বনুপেস্তো মুদ্তঃ স ছুপ্ধেমাপি বিরিচ্যতে। 

বহুবাতশ্রেম্ম। ক্রুরঃ স ছুর্বিরেচ্যই | সমদোষো। মধ্যমঃ স সাধারণ 

ইতি । তব মুদে মাত্রা মুদ্ধী তীক্ষা ক্রুরে মধ্যে মধ্যা কর্তব্যেতি। 

পীতৌষধশ্চ তন্মনাঃ শয্যাভযাসে বারচ্যছে ॥ 

বিরেচনং পাঁতবাংস্ত ন বেগান্ধা এয়েদ্বুধঃ। 

নিবাতশায়ী শীতান্ু ন স্পুশেন প্রথাহয়েহ ॥ 
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থা চ বমনে গ্রসেকৌষধ কফ-পিত্াঁনিলাঃ ক্রমেণ গচ্ছুত্তি ৷ 
এবং বিরেচনে মুত্রপুর়্ীষ পিত্বৌযধকফ ইতি 

ভবস্তি চাত্র। 

স্তা্দ,র্ববিরিক্তে কফপিত্বকোপো দাহোই রুচিগেঁ বরবমগ্িসাদঃ | 

হত কুক্ষার্ুদ্ধিঃ পরিদাহকওুবিণ্ম ত্রপঙ্গাশ্চ ন সন্ধিরিক্কে । মুচ্ছ1 
গুদভ্রংশ কফাতিযোগ!1ঃ শুলোদগমশ্চাতিবিরিক্ুলিঙ্গং | গতেষু দোষেযু 

কফান্থিতেষু নাভ্যালঘুত্বে মনসম্চ তুষ্ট ॥ গন্েইনিলে চাপ্যমুলোম- 
ভাবং সম্যপ্থিরিক্কৎ মনুপং বাবস্যৎ॥ মন্দাগ্রিমক্সীণমসদ্বিরিক্তং 

ন পায়য়েতাচনি তত্ত্রপেয়াৎখ ক্গীণং তৃষার্তৎ স্ুবিরেচিতঞ্চ তন্বী- 

মশীতাং লঘু পায়য়েত। বুদ্ধেঃ প্রসাঁদং বলমিক্জ্িয়াণাং ধাতুস্থিরত্বং 

বলমগ্নিদীপ্তিং। চিরাচ্চ পাক খয়সঃ করোতি বিরেচনংসম্যগুপাসা- 

মানং। ষথোৌদকানামুদকেইপনীত্তে চরস্থিরাণাৎ ভবতি প্রণাশঃ | 
পিকে স্বতে ত্বেবমুপদ্রবাণাং পিত্বায্মকানাং ভবতি প্রণাশঃ | মন্দাগ্রা- 

তিন্সেহিত-বালবৃদ্ধস্থলঃ ক্ষত-ক্ষীণ-ভয়োপতপ্তাঃ। শ্রাস্তত্ৃভার্তোই- 

পরিজীর্ণ-ভক্কোগর্ভিণাধো গচ্ছতি যস্ত চাস্থক্ । নবপ্রতিশ্ঠায়মদার্ত্যয়ী 

চ নবজ্বরী যাচ নব-প্রশ্থতা । শল্যার্দিতাশ্চাপাবিরেচনীয়ঃ স্নেহা- 

দিভির্ষেত্বনুপস্কৃতাশ্চ। অভার্থপিত্তাভিপরীতদেছাস্থিরেচয়েস্তানপি মন্দ- 

বীর্ষোঃ | বিরেচনৈর্যান্তি নরাবিনাশমজ্ঞ গ্রযুক্তিরবিরেচনীয়1| 

বিরেচ্যাস্ত জরগরারচ্যর্শোইবু'দোদরগ্রস্থিবিদ্রধিপাুরোগাপস্মার 

হরপ্রোগবাতরপ্ত ভগনারচ্ছর্দিয়োনিরোগ বিসর্প গুল্স পক্কাশয় রূখ্থি 
বন্ধ বিস্ৃচিকালসূকমুঙ্জাবাত-কুষ্ঠবিস্ফোটক-প্রমেহানাহ শ্লীহশোফ 

বৃদ্ধিশ্্রঙ্তক্ষারাগরি-দগ্ধ হছষ্টব্রণাক্ষি-পাক কাচ তিমিরাভিষ্যন্দশিরঃ 

কর্ণাক্ষি নাশান্ত গুদ মেঢুদাহোর্ধ রক পিত্ত কমি কোঠ্িনঃ পিত্তস্থান- 

জেষু বিকারেঘস্তেষু চ পৈত্ভিকব্যাধি পরীত। ইতি । 

সরত্বসৌক্ষ্য তৈক্ষৌষ্া বিকালিটত্ব ধিরেচনং । 
বমনন্ত হয়েছে ষং গাকত্যাগতমন্যথা ॥ 
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যাঁতাধোদোষ মান্দায় পচ্যমানৎ বিরেচনং । 

গুণোত্কর্ষাদ্ ব্রজতুযুন্ধম পন্কং বমনং পুনঃ ॥ 
যুহকোষ্ঠস্য দীপ্তাগ্নেরতি ভীক্ষং বিরেচনং । 

ন সম্যশ্রিহ্রেদ্দোষানতিবেগ প্রধাবিতান্ ॥ 

পীতৎ যদদৌষধৎ প্রাতভূর্তি পাকসমে ক্ষণে । 
পর্তিং গচ্ছতি দোষাংশ্চ নিহ্রেত্ৎ প্রশসাতে ॥ 

ভর্ব্বলস্ত চলান্দোষানল্লানলান্ পুনঃ পুনঃ । 

হরেৎ প্রভৃতানল্লাংস্ত শময়েত প্রচ্যুতানপি ॥ 

হরেদ্দোষাংশ্চলান্ পক্কান্ বলিন্সে দুর্ব্বলস্ত চ। 
চলাহাপেক্ষিতা দোষাঃ ক্রেশয়েযুশ্চিরং নরং ॥ 

মন্দাগ্নিং জর কোষ্টঞ্চ সক্ষার লবণৈ ঘ্রতৈঃ। 

সন্ধুক্ষিতাগ্রি নিপ্ধঞ্চ শিখব বিরেচয়েত ॥ 

সিদ্ধ স্বির্স্য ভৈষটজ্র্দোষন্ত,ৎকরে শিতো। বলাৎ। 

বিলীয়তে ন মার্গেযু ্লিপ্ধে ভাও ইবোদকং ॥ 

নচাতিল্লেহ-পীতস্ত পিবেৎ শ্লেহ-বিরেচনহ। 

দোষাঃ প্রচলিতাঃ স্বানাদ্তূয়ঃ শ্লিষাস্তি বত ॥ 

বিষাভিঘাত পিড়কাশোফপাতু বিসর্পিনঃ। 

নাতিক্িগ্া বিশোধ্যাঃ স্থযস্তথ। কুষ্ঠ প্রমেছিণঃ ॥ 

বিরুক্ষয নেহসাত্মাস্ধ তূয়ঃ সংশ্েহা শোধয়েৎ। 

তেন দোষ! হৃতান্তম্ত ভবস্তি বলবদ্ধন1; ॥ 

প্রাগপীতং নরং শোধাং পার়য়েতেইষধ মৃদ্ব । 

ততে। বিজ্ঞাতকোষ্ঠসা কার্যযং সংশোধনং পুনঃ ॥ 
স্থথৎ দৃষ্টফলং হ্বদ্যমল্পমাত্রং মহাগুণং । 

ব্যাপৎ স্বল্লাতায়ং চাপি পিবের পতিরৌষধং ॥ 
লেহস্বেদাবনভ্যস্য যস্ত সংশোধনং পিবেৎ। 

দার শুষ্মিবানামে দেহম্তস্য বিশীধ্যতে ॥ 
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শ্েহশ্খেদ প্রচলিতা রসৈঃ মি কদীরিতাঃ | 

ঘোষাঃ কোষ্ঠগত। জন্তোঃ ন্খাহর্ত,ং বিশোধনৈঃ | 

চতুস্ত্রিশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো বযন-বিরেচন-ব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যান্যামঃ | 

বৈদাশভুর নিমিত্তং বমনং বিরেচনং চ পঞ্চ দশধ1 ব্যাপদ্যতে 

ত্র বমনস্যাধোগতি রর্ধং বিরেচনসোতি পৃথকৃ। সামান/মুভয়োঃ 

সাবশেযৌনধত্বং জীর্ণোষধত্বং হীনাপিক দোষাপহৃতত্বং বাতশুলময়ো- 

গাতিযোগৌ জীবাদান মাধ্ানং পরিকর্তিক পরিশ্রাবঃ প্রবাহিক! 

জদয়োপসরণং বিবন্ধ ইতি। 

স্তর বুতুক্ষা1 পীড়িতন্তাতি তীক্ষাগ্রেমুদুকো্টস্তচাবতিষ্মানং হর্বলস্ত 

বা গুণপামান্ত ভাবাদ্ধমন মধো। গচ্ছতি । তত্রেপ্সিতানবাপ্ডির্দোচষাৎ 

কর্ষশ্চ তমাশ্ স্গেহরিত্বা! ভূয়ন্তীক্ষতরৈর্বাময়েৎ। অপনণ্রশুদ্কামাঁশয়- 
স্যোতকৃষ্ট শ্লেম্বণঃ সশেষান্ন্ত বাহৃদ্যমতি প্রভৃত-বিরেচনৎ পীতমুর্ধং 

গচ্ছতি তত্রাশুদ্ধামাশয়মুন্বণ শ্লেপ্রাণ মাশু বাময়িত্বা ভূয়্তক্ষ তরৈর্বর্িরে- 

ষরেং। আমাঞ্ধয়ে ত্বমবং সংবিধানং। অন্বদ্যেইতি প্রতৃতেচ 

হবদাং প্রমাণং যুক্তঞ্চ । অত উর্ধদুত্তিষ্ঠতোষধে ন তৃতীয়ং পায়য়েৎ। 
তন্তন্তেনং মধুত্বতফানিত যুক্ৈর্পে হৈর্বিরেচয়েৎ। 

দোষবিগ্রগিত, মললমৌষপমবস্থিতমৃদ্ধ ভাগিকমধোভাগিকং বা ন 

শসয়্তি দোষান্। তত্র তৃষ্টাপার্খ্শূলং ছর্দিমুচ্ছাপর্বভেদে! হল্লা- 

সারত্যদগারাবিশুদ্ধিশ্চ ভবতি। তমুষ্তাভিরস্তিরীশু বাময়েৎ। সাব- 

শেষৌবধূমতিপ্রধাবিতদোষমত্তি বলসম্যগ্বিরিকমপ্যেবং বাময়েৎ। 
কুৎকো্ঠস্যাতিতীক্ষাগ্নেরল্পমৌবধমন্পগুণং বা ভক্তবৎপাকমুটপিতি তত্র 
সমুদীর্ণ) দোষ! বথাকালমনিহ্রিমাণ! ব্যাধিং বলবিভ্রম্চাপাদয়স্তি । 
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বমনমল্পমমন্মৌষধঞ্চ পায়যেৎ। অনিপ্বশ্বিল্েনালগুণং বা ভেষজ- 

মুপযুক্তমল্লান্দোষান্ হস্তি । 
তত্র বমনে দোষশেষঃ গৌরবমুতক্রেশং হৃদয়াবিশুদ্ধিং ব্যাধি বৃদ্ধিঃ 

করোতি তত্র যথাযোগৎ পারয়িত্ব। বাময়েৎ দৃড়তরং । বিরেচনে 

গুদপরিকর্তনমাধ্ানং' শিবোগৌরবমনিঃসরণং ব1 বায়োর্ব্যাধিবুদ্ধিং 

করোতি। তমুপপাদা ভূয়ঃ স্নেহম্বেদাভ্যাং বিরেচয়েদ্ দু তরৎ। 

দঢ়ং বহু প্রচলিতদোষং বা তুতীয়ে দ্িবসেইল্গুণং চেতি। 

অন্দিগ্ধস্থিক্েন রুক্ষমৌষধমুপযুক্তমত্রহ্মচারিণ। বা বাযুং কোপয়তি । 
তত্র বাযুঃ গ্রকুপিতঃ পার্পৃষ্টশ্রোণী মন্যামর্শশূলং মুচ্ছাৎ ত্রত্রং সংজ্ঞা- 

নাপঞ্চ করোতি তমভাজ্য ধান্তস্বেদেন শ্বেদয়িত্বা যষ্টিমধুকবিপকেন 
তৈলেনানুবাসয়েৎ । স্নেচন্থেদাভ্যামবিভাবিত শরীরেণালমৌষধমন্প- 
গুপং ব' পীতমুদ্ধমধো। বা নাভোতি দোষাংশ্চোংক্রিত্ত তৈঃ সঙ্গ 

ৰলক্ষয়মাপদয়তি । তত্রাধ্মানৎ হৃদয় গ্রহস্তৃষ্ণামৃচ্ছ1 দাহশ্চ ভবতি তম. 

ফোগুষিতাচক্ষতে তধাশ্ড বাময়েন্মদনফল লনণান্ততির্বিরেচয়ে্ীক্ষ 

তরেঃ কষায়ৈণ্চ। ছুব্বান্তসা তু সমুত্ক্রি্টা দোঁষা ব্যাপা শরীরং 

কওুশ্বথু কুষ্ঠ পিড়কাজরাঙ্গমর্দনস্ভোদনানি কুর্ধন্তি। ততস্তাঁন বশে- 

যান্সহৌবধেনাপহরেৎ অক্গিপবস্গিশ্নসা মৃদুবিরিক্স্যাধোনাতেঃ স্বন্ধ 
পুর্ণোদরতা-শুলং বাত পূরীষসঙ্গঃ কণ্ডমগুল প্রাহ্র্ভাবো ভবতি তমা- 

স্থাপ্য পুনঃসংস্গেহ্া বিরেচয়েন্ীক্ষেণ। নাতিবর্ধমানে তিষ্ঠতি বাঁ 
ভরষ্ট স'শোধনে তৎসন্তেজনার্থমুষ্োদকং পায়য়েত পাণিহ্াৈষ্চ 

পার্থোদরমুপস্দেয়েৎ। ততঃ প্রবর্তস্তে দ্রোযাঃ | *অনুপ্রবৃত্তে চাল্প- 

দোষে জীর্ণোষধং বহুদোষমছঃ শেবঃ বলক্চাবেক্ষা ভূযো। মাত্রাং 
বিদধ্যাৎ। অগ্রবৃতত দোষং দশরাত্রাদৃ্ধমুপসংস্কত দেহং স্ন্ষেদাভ্যাং 
ভূয়ঃ শোধয়েং। ছুর্ব্বিরেচ্যমাস্থাপ্য পুনঃ সংসেহ্য বিরেচন্কেৎ ! 

হীভয়লোভের্বেগান্ধাত শীল; প্রায়ণঃ স্ত্িয়ো রাজ সমীপস্থাবনিজ: 

শ্রোত্রিয়াশ্চ ভবন্ভি। তন্মাদেতে ছুর্বিরেচযা বন্বাতত্বাদত এব গ্ডান্ 
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অতিন্িগ্ধান ম্যেদোপপল্লান্ শোধয়েৎ জিদ্ধন্থিননস্যাতিমাত্রমতিমৃহ 

কোষ্টন্ত বা তীক্কাধিকল্ত্তমৌষপমতিযোগৎ কুর্যযাৎ। 
তত্র বমনাতিষোগে পিভ্তাতি প্রবুত্তির্বলবিশঅংসেো! বাতকোপশ্চ 

ববলরান্ ভবতি তং ঘ্বতেনাভ্যজ্যাৰগাহা শীতান্বপ্ন্থ শর্করামধুমিশৈর্লে 
হৈরুপচরেদাথাম্বং। বিরেচনাতিযোগে কফস্তাতিগ্রবৃত্তিরততর কালঞ্চ 

সরক্ুসা তত্রাপি বলবিস্রংসে! বাতকোপশ্চ বলবান্ভৰতি তমতিশীতা- 
স্বতিঃ পরিষিচ্যাবগাহ্য বা শীতৈত্য,গুলাব্ৃভিশ্দধুমিট শস্ছর্দয়েৎ | 
পিচ্ছাবস্তিং চাশ্মৈ দদ্যাৎ ক্ষীরসর্পিষা চৈনমনুবাসয়েৎ প্রিয়জাাদি 

চান্মৈ তঙুলান্ুনা পাতুং প্রযচ্ছেৎ। ক্ষীররসয়োশ্চান্ততরেগ 

ভোজয়েৎ। 

তশ্মিন্লের বমনাতিষোগে প্রবন্ধে শোণিতং ঠীবতি ছর্দন্ি বা 
গতর জিহ্বানিঃসরণমস্থৌর্বাবৃন্তির্ঘকুলংহননৎ তৃষ্ণাহিকাজবোবৈ সংয্জ- 
মিভাপদ্ববাভবস্ঠি নমজান্থকৃচন্দনোশীরাঞ্জনলান্গচূর্ণৈঃ সশকরোদকৈর্স্থং 
পায়য়েৎ। ফলবসৈর্বা! সত্তক্ষোদ্রশর্কবৈঃ গুপ্গাভির্বা বটাদীনাং 

পেয়াং সিদ্ধাং সক্ষৌদ্বাং বর্চোগ্রাভিভিবা পয়সা জাঙ্গলরসেন বা 

ভোজয়েৎ। অনভিক্রভতশোণিত নিধানেনোপচরেত। 

জিহবামতিসর্পিত তান্ত্রিকটু কলবণচূর্ণ প্রত্বষ্ঠাং তিলত্রাক্ষা প্রলিপ্টাৎ ৰা 
পীড়য়েৎ। ্রাবষ্টায মননে তসা পুরস্তাৎ ন্বাদয়েযুঃ। ব্যাবুস্তে 

চাক্ষিনী ঘতাভাক্তে পীড়য়েৎ, হন্গুসংহননে বাতশ্রেক্মহরং নহ্যং স্েদাংশ্চ 

বিদধ্যাৎ। তৃষ্ঠাদিষু চ যথাম্বং গরাতকুর্ধবাত। বিসংজ্ঞে বেণুবীপণা 

গীতশ্বনং শ্রাবয়েৎ। 

বিরেচনাতিষোগে চ সচন্ত্রব২ আ।াললমধঃআববতি ভে মাংসধাবন 

প্রকাশমুত্ধরকালং জীবশোণিত$ “:হা গুদনিঃসরণং বেপথুরবমনাতি- 

ধযোগোপদ্রবাশ্চ!স্য ভবপ্তে তম্ণি ।সক্রতশোশিতবিধ।নেনোপচরেত। 

নিঃসর্পিতগুদন্ত গ্দমভ্যজ) পারনেপযাস্ত: পীড়য়েৎ ক্ষুত্ররোগ চিকিৎ- 

নিতং ব1 নীক্ষেৎ। বেপথোৌ বাতব্যাধিবিধানং কুর্বতি | জিহ্বা 
৪৬ 
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নিঃসরণা দিঘুক্তঃ প্রতিকারঃ। অতিপ্রবৃতে বা জীবশোণিতে কাশ্মরী- 

ফলবদরী-দূর্বোশীটৈঃশৃতেন পরসা ত্বৃতষণ্ডাঞ্জন যুক্তেন স্থবশীতেনা- 
স্বাপয়েং। ন্যগ্রোধাদিকযায়ক্ষীরেক্ষু রসত্বতশোপণিতসংস্য্টেশ্চৈনং 

বন্তিভিরুপাচরেৎ। শোণিত চীবনে রক্তপিত-রক্তাতীসার-ক্রিয়াশ্চ[স্য 

বিদধ্যাৎ। নাগ্রোধাদিঞ্াস্য বিদধ্যাৎ পান ভোজনেযু। 

জীবশোণিত রক্রপিত্বয়োশ্চ প্রিজ্ঞাসার্থং তশ্মিন্ পিচুপ্লোতং বা 
ক্ষিপেৎ। বছাঞ্চোদকপ্রক্ষালিতমপি বস্ত্র রঞ্জয়তি তজ্জীবশোপিত- 

মবগন্তব্যং সভক্তং চ শুনে দদ্যাৎ শক,সংমিশ্রং বা স যছ্যপতুজীত 

ভজ্জীবশোণিতমবগস্তবাং । | 

সশেষান্নেন বছদ্দোষেণ রুক্ষেণানিলপ্রায়কো্ঠেনানুষ্মন্ত্িঞ্ং বা 

পীতমৌবধমাখ্বাপয়তি তত্রানিলমুত্রপুরীষসঙ্গ: সমুন্নদ্ধোদরতা পার 
ওঙ্গে! গুদোবস্তিনিস্তোদনং ভক্তারুচিশ্চ ভবতি তঞ্চাম্বানমি ভ্যাচক্ষতে 

তমুপশ্বেদ্যানাভবর্তিদীপনবস্তিক্রিয়াভিরূপচরেৎ। 

ক্ষামেণাতিমুছুকোষ্ঠেন মন্দাগ্রিনারুক্ষেপ ৰাতি ভীক্ষোধণাতিল বণ- 

মতিরুক্ষং বা পীতমৌষধং পিত্তানিলৌ প্রদূষাপরিকরিকামাপাবয়তি 
তত্র গ্ুদনাভিমেঢুবন্তিশিরংস্থ প্রিকর্তনমনিলসঙ্গো! বায়ুবিষ্টন্তে। ভক্তা- 

স্রচিশ্চ ভবন তত্র পিচ্চাবন্তি্টিমধুক কঞ্ঝতিলকক্মধুত্ব যু ক: | 
শীতান্ু পরিষিকক্ষেনং পয়স। ভূক্তবস্তং ত্বতমণ্ডেন ষ্টীমধুক সিদ্েন 
তৈলেন বানুবাসয়েখ । | 

ক্ররকোষ্ঠসযাতিপ্রভৃতদোষসা মৃঙ্গোষধমবচারিতং  সমৃত্রিশ্ 
দোষান্ন নিঃশেষানপহরতি ততন্তে দোষাঃ পরিশ্রাবমাপাদয়ন্তি তত্র 

দৌর্বল্যোদববিষ্টস্তারুচিগাত্রসদনানি ভবস্তি সবেদনৌ চাস্য পিত- 
শ্লেকসাপৌ পরিশ্রবতন্তং পরিশ্রাবমিত্যাচক্ষতে তমজকর্ণধবতিনিশ 

পলাশকষাটরর্মধুসংযুক্তিরাস্থাপরেৎ । উপশান্তদোষং নিগ্ধঞ্চ ভূয়ঃ 
সংশোধর়েৎ। অতিরক্ষেইতিন্িগ্ধে বা ভেষজমব্ুচারিতমপ্রাপ্তং বা 

বাতবর্চ উদীরয়েৎ। বেগাঘাতেন ব! প্রবাহিক1 ভবতি তত্র সবাতং 
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সদাহং সশূলং সশ্বেতং সপিচ্ছিলং কৃষ্ণং রক বা ভৃশং প্রবাহমাপঃ 

কফমুপবিশতি তং পরিশ্রাববিধানেনোপচরেৎ্। 
যল্ত,দ্ধমধোবা ভেষজবেগং . প্রবৃত্তমজ্ঞত্বাছিনিহত্তি তস্যাপসরণং 

হা কুর্বন্তি দোষাঃ । তত্র প্রধানমর্খসস্তাপাদ্ধেদনাভিরত্যর্থং পীড্য- 
মানে। দস্তান্ কিটকিটায়তে উদগতাক্ষো জিহবাৎ খাদতি প্রতাম্যদ্তা- 

চেতাশ্চ ভবতি তং পরিবর্জয়ন্তি মূর্খাঃ। শমভ্যজ্য ধান্যন্বেদেন 
শ্েদয়েদাট্টিমধুক সিন্ধেন চ টলেনানুবাসয়েৎ। শিরোবিরেচনং 
চাস্মৈ তীক্ষং বিদধ্যাৎ। ততো! যষ্টিমধুকমিশ্রেণ তও্ুলান্ুনা ছর্দয়েৎ 
যথা দোষোচ্ডায়েণ চৈনং বন্তিভিরপচরেৎ্। 

ষস্ত,দ্ধমধোব। প্রবৃতদোষঃ শীতাগারযুদকমনিলমন্যদ্বা সেবেত। 

শসা দোষাঃ শ্রোতঃম্ববলীয়মানাং ঘনীভাবমাপন্না বাতমৃত্রশকদ,গ্রহ- 

মাপাদ্য বিবধ্যস্তে ত্যাটোপো! দাহোজ্বরে। বেদনাশ্চ তীত্রা ভবব্ডি 

তমাণ্ড বাময়িত্ব। প্রাণ্তকালাৎ ক্রিয়াং কুব্বাত। অধে! ভাগেত্বধোভাগ- 
হরদ্রবাটসন্ধবাসমৃত্রসংস্যষ্টং বিরেচনং পাঁয়য়েৎ। আস্থাপনমন্থবাসনঞচ 

বথাপোষং বিদধ্যাৎ। ষথাদোষমাহারক্তমঞ্জোভয়তোভাগেতৃপদ্রব- 

বিশেষান্যথাস্বং প্রতিকুবর্বীত। 
যাতুবিরেচনে গুদপরি কত্তিক! তদ্বমনে কক্ষণনং যদধঃ পরিশ্রবণ- 

স উদ্ধভাগে শ্লেম্মপ্রসেকো যাত্বধঃ প্রবাহিক। সাতৃষ্ধং শুফেদগার। 

ইতি । 

ভবতি চাত্র। 

যাস্তেত1 ব্যাপদঃ প্রোক। দশ পঞ্চচ তত্বতঃ। 

এত বিরেক1তিযোগছুর্যোগাযোগজা২ স্বতাহ ॥ 



পঞ্চভ্রিংশত্মোহধ্যায়ঃ। 

অধথাতে। নেত্রবস্তভি প্রমাণ প্রবিভাগ চিকিৎনিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

তত্র স্বেহাদিনাং কন্মণাৎ বস্তিকর্্ম প্রধানভমমান্রাচার্ষযাঃ | 

কল্মাদনেক কশ্মকরত্বাত্বস্তেরিহ বস্তিরানাবিধদ্ত্রব্য সংধোগান্দোষাণাং 

সংশোধন সংশমনসংগ্রহণানি করোতি। ক্ষীণস্ুত্তংবাজীকরোতি 

কূশং বৃংহয়তি স্থুলংকর্ষমতি চক্ষুঃ প্রীণয়তি বলীপলিতমুপহস্তিবয়ঃ- 

স্থাপয়তি। শরীরোপচয়ং বর্ণবলমারোগামাযুষঃ পরিবৃদ্ধিধ করোতি 
বন্তিঃ সমাগুপাসিজঃ1। তথা জ্বরাতীসারতিমির প্রতিষ্ঠার শিরো- 

রোগাধিমন্থার্দিতাক্ষেপকপক্ষাঘাটতকাগ্গ সর্বাক্গরোগাধ্বানোদর শর্করা- 

শূলবৃদ্ধপদং শানাহ মুত্ররচ্চগুল্পবাত শোনিত বাতমৃত্রপূরীযোদাবর্ত 

শুক্রার্তবন্তন্তনাশহৃন্ধন্ু মন্যাগ্রহাশোহম্মরীমুঢগর্ড প্রভৃতিষু চাতার্থ- 

সুপযুজাতে 

ভবতি চাত্র। 

বন্তির্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্কে চশস্মতে। 
সংসর্গে সন্নিপাতে চ বন্তিরেব ছিতঃ সদা ॥ 

তত্র সাংবৎসরিকাষ্টদ্বিরষ্ট বর্ষাণাং ষড়্দশাঙ্গুল প্রমাণানি 'কনিষ্টি- 
কানামিক। মধ্যমাঙ্থুলি পরিণাহান্য গ্রেহধ্যদ্ধাঙ্গুলার্ধ তৃতীরাঙ্গুল সন্গিবিষ্ট 

কর্ণিকানি কহ্বশ্েন বহ্হিপত্র নাড়ীতুল্য প্রবেশানি মুদগমাধকলায়মাত্র 

শ্বোতাংসি বিদধ্যান্নেত্রাণি তেষু ত্বাস্তাপন-দ্রব্য প্রমাণমাতুব হস্তসম্মি- 

তেন প্রস্থতেন সন্মিতে৷ প্রস্থতৌ দ্বৌচত্বারোহষ্টো বিধেয়াঃ | 
ভবতি চাত্র। 

বর্ষোত্তরেষু নেত্রাপাৎ বস্তিমানস্ত চৈব হি। 

বয়োবলশরীরাণি সমীক্ষ্য বর্ধায়েদ্বিধিং ॥ 

পঞ্চবিংশতে রূদ্ধং স্বাদশ।জুলং মৃলেইসুষ্ঠোদ্র পরিণাহমগ্রে কনিষ্ঠি- 

কোদর পরিনাহুমগ্রে অঙ্কুলসন্নিবিষ্ট কর্ণিকং গৃথ্ব পত্রনাড়ীতুল্য 
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গ্রবেশং কোলাস্থিমাত্রং ছিদ্রং ক্লিন্নকলায়মান্রৎ ছিদ্রমিত্যেকে সর্ব্বা- 

নিমূলে বন্কিনিবন্ধনার্থং দ্বিকর্ণকানি। আস্থাপন ভ্রব্য গ্রমাণং তু 

বিহিত দ্বাদশ গ্রস্থতাঃ। সপ্তৃতেম্ত,দধং নেত্রপ্রমাণমেতদেবদ্রব্য প্রমাণস্ত 

দ্বিণষ্টনর্ষবৎ। 

তত্র নেতআাণি সুবর্ণরজত -তাম্ত্রায়োরীতি দস্তশৃঙ্গমশিতরুসার ময়ানি 

রক্ষানি দৃঢ়ানি গোপুঙ্ছাক তীব্যভূনি গুটি কা মুপানি | বন্তয়শ্চাবৃদ্ধানাং 

মৃদবে। ন।তিবহুল। দৃঢ়াঃ গ্রমাণবস্তে! গোমহ্ষিবরাহাজোরত্রাণাং। 

নেত্রালাভে হিতানাড়ী নলবংশান্থিসস্তব1 । 

বস্তালাভে হিতং চ্্বং সুষ্ধং ব1 তাস্তবং ঘনম্ ॥ 

মৃন্বনুদ্ধত হানঞ্চ মুহঃ ন্নেছবিমন্দিতং | 

নেত্রমূলে প্রতিষ্ঠাপ্য ন্যজন্ত বিকৃতানলম্ ॥ 
বন্ধ লোহেন তথ্েন চর্মক্রোতসি নির্দহেৎ। 

পরিবর্তয ততোবস্তিং বন্ধ। গুপ্তং নিধাপয়েৎ ॥ 

'আশ্তাপনঞ্চ তৈলঞ্চ যথাবন্ডেন দাপয়েৎ। 

মৃহ্রবন্তিঃ প্রযোক্তব্যো বিশেষাদ্ বালবৃদ্ধয়ো: ॥ 

তয়োস্তীক্ষঃ প্রযুকত্ত ণক্তিহংল্সাদবলাযুষী। 

তত্র ন্বিবিধো বস্তিঃ নৈরূহিকঃ ন্বেছিকশ্চ আশ্তাপনং নিরুহ্ন 

ইত্যনর্থান্তরম্। তনম্ত বিকল্পো মাধুনৈলিকঃ। তন্ত পধ্যায়শবো 

যাপনোধুকরথঃ সিদ্ধবস্তিরিতি । ম দোষ-নিহরণাচ্ছরীর-রোগহরণান্বা 
নিরূ5ঃ বয়ঃস্থাপনাদাযুঃ স্থাপনাদ্বাস্তাপনম্। মাধুতৈলিক বিধানঞ্চ 

'নবূ5 কম চিকিৎসিতে বক্ষ্য।মঃ | 

তত্র ষণাপ্রমাণগুণবিহিতঃ সহবন্তি বিকল্পোইনুবাসনঃ। অন্ুবসন্নপি 

ন ছুষ্যতানুদিবসৎ ব! দীয়ত ইত্যন্ববালনঃ ; তম্তাপি বিকল্লোহদ্ধাদ্ধ 

মাত্রাবকঞ্টোইপরিছার্ষ্যো মাত্রাবন্তিরিতি | 

নিক্হঃ শোধনোলেখী ন্সেহনে। বুংহুণো। মতঃ। 

নিরহশোধিতাম্মার্গান্ লম্যক্ শ্নেহোইনুগচ্ছতি ॥ 
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অপেন্ত সর্বদোষাস্থ নাড়ীঘিব বহুজ্জলম্। 

সর্বদোষহরশ্চাসৌ শরীরশ্ত চ জীবনঃ ॥ 

তল্মাদ্িশুদ্ধদেহস্য স্েহবস্তিব্বিধীয়তে | 

তত্রোন্মাদ ভয়শোক শিপাসারোচকাজীরার্শঃ পাওরোগভ্রমমণ 

মুচ্ছা চ্ছর্দিকুষ্ঠমেহোদর শ্টৌল্যশ্বাশকাস কঙঠশোষ শোফোপত্যই ক্ষত- 

ক্ষীণ চতুস্ত্রিমাসগর্ভিণীং ছর্বলাগ্রাসহা। বালবৃদ্ধো চ বাহুরোগাদুছে 

ক্ীণানুবাস্য। নাস্কাপয়িতব্যাহ | 

উদরী চ প্রমেহী চ কুত্ীস্থলশ্চ মানবঃ | 

'অবশ্যং স্কাপনীয়াশ্চ নান্ুবান্তাঃ কণঞ্চন ॥ 

অসাধাত। বিকরাপাং স্যাদেষামনুবাসনাৎ। 

অসাধাত্বেইপি ভূয়িষ্টং গাত্রাপাং সদনং ভবেং ॥ 

পকাশয়ে তথ শ্রোণা।: নাভ্যধস্তাচ্চ সন্বতঃ | 

সমাক্ প্রণিহিতো বস্তিঃ স্সানেঘেতেষু তিষ্টতি | 

পক্কাশয়ান্বস্তনীধ্যং গেদেহমুপপর্পতি | 

বুক্ষমূলে নিষিক্তানামপাৎ খীধ্যমিব দ্রমম্ ॥ 

সচাপিসহসা বস্তি; কেবল সমলোহপি বা। 

প্রতোতি ত্বনিটেলবীলামপানাদ্ে্বনীর়তে ॥ 

বীর্যোণ বস্তিরাদন্তে দোষানাপাদ মক্ধকাৎ। 

পক্কাশয়শ্টোহম্বরগে। ভনেরকে1 বসানিৰ ॥ 

সকটা পৃষ্ঠকোষ্ঠগ্তান্বীরধ্যণালোডা সঞ্চয়ান্। 
উৎখাতমূলান ভরতি দেএষাণাং সাধুযোনিতই ॥ 

দোষত্রয়স্য যন্মাচ্চ প্রকোপে বাষুরীশ্বরঃ | 

তম্মাত্বস্যাতি বৃদ্ধস্য শরীরমভিনিত্ব ভ£ ॥ 

বায়ে)ব্বিষ হতে বেগং নান্য। বস্তেষ্ধাভে ক্রিয়া । 

পৰ্নাবিদ্ধতে মস্য বলোবেগমিবোদধেঃ ॥ 
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শরীরোপচয়ং বর্ণং নলমারোগামাযুষঃ | 

কুরুতে পরিবুদ্ধিঞ্চ বন্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ 1 

অত উর্ধং ব্যাপপোবক্ষ্যামঃ | 

তত্র নেত্রং চলিতং বিবন্তিতং পার্খীৰপীড়িতমতুত্ক্ষিপ্রমবসন্ন' তিমাক্ 

ক্ষিপ্রমিতি ষট্প্রণিধান দোষাঃ। অতিস্থুলঃ কর্কশ মবনত মণুন্ডিন্নং 

সন্নিকৃষ্ট বিপ্রকষ্ট কণিকং শ্ুঙ্খাতিচ্ছিদ্রমতি দীর্ঘমতি হৃম্ব'মত্যেকাদশ 

নেত্রদোষাঃ। বহলতাল্পত। সচ্ছিদ্রত! প্রস্তীর্ণত। ছুব্বিদ্ধতেতি পঞ্চবন্তি 

দোষাঃ। অতিপীড়িততা শিথিল পীড়িততা ভূয়োভূয়োহবপীন্ডনং 

কালাতিক্রম ইতিচত্বারঃ পীড়নদোষাঃ। আমতা হীনতান্তিমাত্রতা- 

অরিশশীততাতুযঞ্চতাতিতীক্ষতাতিমুদতাতি ম্নিগ্ধতাতি রুক্ষতাতি সান্দ্র- 

তাতি দ্রবতেত্যেকাদশ ত্রব্যদোষাঃ । অবাকৃশীযোচ্ছার্য্যক্জোন্তান 

সম্কুচিতদেহস্থিতত। দক্ষিণ পার্খশারিনঃ গ্রাদানমিতি সপ্ত শয্যাদোষাঃ। 

এবমেতাশ্চতুশ্ত্বারিংশন্ব্যাপদে! বৈদ্যনিমিত্তাঃ । আতুখ নিমিতা 

পঞ্চদশ] আতুরোপদ্রব চিকিৎসিতে বক্ষ্যন্তে'। 

,স্হস্তষ্টাভিঃ কারণৈঃ প্রতিহতে। ন প্রত্যাগচ্ছত্তি ভ্রিভিদেষৈর- 

শন[ভিভূতোমলব্যামিশ্রো দৃরান্ুপ্রবিষ্টোহন্দিন্স্যানুষ্জো ইল্সোইভূক্ত- 

ঝতভোইল্লাশনস্য চেতি বৈদ্যাতুর নিমিত্ত ভবস্তি। অযোগস্ত,তয়ো- 

রাধ্ানং পরিকত্তিক। পরিশ্রাব প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণমঙ্গ প্রগ্রহো- 

১০িযোগে] জীবাদানমিতি নব ব্যাপদে। বৈদ্যনিমিত্তা ভণণন্ত। 

ভবতি চাত্র । 

ষট্সপ্লুতিঃ সমাসেন ব্যাপদঃ পরিকীত্তিতাই। 

ভাসা" বক্ষ্যামি বিজ্ঞানং সিদ্ধিঞ্চ তদনস্তুরং ॥ 



ষটচত্বারিংশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 
আস 

অথাতো নেত্রবস্তিব্যাপচ্চিকিংসিতং ব্যাধ্যাস্ামঃ | 

অথ নেনে বিচলিতে তথা চৈব বিবর্তিতে । 

গুদেক্ষতং রুজ ব1 স্যাত্তত্র সদাঃ ক্ষতক্রিয়াঃ | 

অতুযুৎক্ষিপ্তেইবসন্পে চ নেতে পায়ো ভবেদ্রুজ। । 

বিধিরত্রাপি পিতৃপ্বঃ কাধাঃ স্পেহৈশ্চ সেচনং & 

তির্ধাক্ প্রশিহিতে নেত্রে তথা পার্থাবপীড়িতে । 
মুখনা1বরণাত্বত্তির্ন সম্যক প্রতিপদ্যতে ॥ 

খজুনেত্রং বিধেনৎ স্যাত্তত্র সম্যগ্থিজানত] । 

অতিস্থলে কর্কশে চ নেত্রে চাবনতে তথ। ॥ 

গুদে ভবেৎ ক্ষত: রুক্ চ পাধনৎ পূর্ববৎ স্বৃতং। 

আসর কর্ণিকে নেত্র ভিন্নেইপৌ বাপ্যপার্থকঃ ॥ 

'. অবসেকো ভবেদ্বন্তেম্তন্্ান্দোযান্থিবর্জয়েৎ। 

গ্রাকুষ্ট কর্ণিকে রক্তং গুদমন্মপ্রপীড়নাৎ ॥ 

ক্ষরতাত্রাপি পিতস্বে। বিধির্বস্তিশ্চ পিচ্ছিলঃ | 

হস্দেত্বপুআোতনি চ ক্রেশে। বস্তিশ্চ পূর্ববরত ॥ 

প্রত্যাগচ্ছংস্ত 5ঃ কুর্যযাদ্রোগান্বন্তি বিবাতঞ্রান্। 

দীর্ঘে মহাতোতসি চ জ্ঞেরমতাবপীডবং ॥ 

্রন্তীর্ণে বহুলে চাপি বস্তো ছুর্বদ্ধ দোষবৎ । 

বস্তাবলেইল্লত। বাপি দ্রবাস্তালগুণা মতা ॥ 

ছুর্ববদ্ধে চাণুভিন্নে চ বিজ্জ্েক্ঃ ভিন্ননেত্রবৎ | 

অতি প্রপীড়িতো বস্তিঃ প্রয়াত্যামাশয়ং ততঃ ॥ 

বাতেরিতো নাসিকাভ্যাং মুখতো বা গ্রপদাতে। 

তত্র তুর্ণং গলাপীড়ং কুর্ম্যাচ্চাপ্য বধূননং ॥ 
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শিরঃ কায়বিরেকৌ চ ত্ীক্ষৌ সেকাংশ্চ শীতলান্। 
শনৈঃ প্রপীড়িতো বস্তিঃ পক্কাধানং ন গচ্ছতি ॥ 

ন চ সম্পাদয়ত্যর্থাংস্ত্াছ্াক্তং প্রপীড়য়েৎ। 

ভূরো ভূয়োইবপীড়েন বাষুরস্তঃ প্রপীড়াতে ৷ 

তেনাধ্ানং রুজশ্চোগ্র। ঘথণান্দং তত্র বস্তয়ঃ 1 

কালাতিক্রমণাৎ ক্লেশো ব্যাধিশ্চাভি শ্রপদ্ধতে | 

তত্র ব্াধিবলগ্তন্থ ভূয়ে। ব্তং নিধাপয়েতৎ ॥ 

গুদোপদেহশোফা তু স্সেহ্বোইপক্কঃ করে/তি হি। 
তত্র সংশোধনো! বস্তিহিতং চাপি বিরেচনং ॥ 

হীনমাত্রা বুভৌবন্তি নাতিকার্ষাকরৌমতো। 

অতিমাতো তথানাহক্রনাহীসাব-কারকো ॥ 

মৃচ্ছণদাছমতীসারৎ পিস্তং চাতুঞ্জ তীক্ষকৌ | 
মুুশীতাবুভে৷ বাতনিবন্ধাথ্বান ক'রকৌ ॥ 
তত্র হীনাদিবু ছিতঃ প্রত্যনীকঃ ক্রিয়াবিধিঃ | 
তত্র সান্দ্রে তন্থং বন্তিং তনো সান্দ্রশ্চ দাপয়েৎ | 

স্সিগ্ধাহতি লাড্যকুদ্রক্ষঃ স্তসাধানকৃছচ্যতে । 

বস্কিং রক্ষমতিমিগ্ধে লিদ্ধং রূক্ষে চ দাপয়েৎ। 

অতি পীড়িভবদ্দোষাম্থিধিং চাপ্যবশীর্ষকে | 

উচ্ছীর্যকে সমুক্লাহুং বস্তিঃ কুর্য্যাঙ্চ মেহনৎ ॥ 

তত্রোত্তরে! হিতে বস্তিঃ সুশ্থিনস্য স্থখাবহঃ ॥ 

ম্যজসা বন্তির্নাপ্রোতি পক্কাধানং বিমার্গগঃ । 
হৃদ্গুদং বাধতে চাকর বাধুঃকোষ্ঠটমথাপি চ॥ 

উত্তানস্যাবুতে মার্গেবস্তিরাস্তঃ প্রপদাতে। 

নেত্রসম্েজনভ্রাস্তো বায়ুশ্চান্তঃ প্রকুপাতি | 

দেহে সন্ধকুচিতে দত্তঃ সকৃথোরপুাাভয়োস্তথ! | 

ন সম্যগনিলাবিষ্টো! বন্তিঃ গ্রত্যেতি দেহিনঃ ॥ 
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স্থিতসা বন্তিররতিস্ত ক্ষিপ্রমায়াত্য বাঁজজুখঃ | 
ন চাঁশয়ং তর্পয়তি তক্মান্নার্থকরে। হি সঃ | 

নাপ্রোতি বন্তির্ত্স্ত কত্ন্সং পক্কাশয়ং পুনঃ | 

দক্ষিণাশ্রিত পার্্নায বামপার্শীছুগো হিতঃ ॥ 

নযজাদীনাং প্রদানঞ্চ বস্তেট্নৈৰ প্রশসাতে । 
পশ্চাদনিল কোপোহর যথান্ং তত্র কারয়েৎ ॥ 

বাপদঃ স্নেহ বস্তেত্ত বক্ষান্তেহত্র চিকিৎসিতে । 

আযোগাদ্যাস্ত্ব বক্ষাঁমি ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ ॥ 

অনুষ্ঞোইলৌষধো হীনো বস্তিনেতি প্রযোজিত । 

বিষ্টস্তাধান শূলৈশ্চ তমযোগহ প্রচক্ষতে ॥ 

তত্র তীক্ষে। হিছে। বন্তিষ্তীক্ষং চাপি বিরেচনং। 

সশেষান্নে তথা তূক্কে বভঙোষে চ যোজিতঃ ॥ 

অতাণশিতস্যাতি বভর্ব-স্থমন্দোষ্ এব চ। 

অনুষ্খলবণ স্নেহে1 ভাত্তিমাত্রোইথবা পুনঃ ॥ 

হথ। বহুপুরীষং চ ক্ষিপ্রমাশ্মাপয়েন্নরং | 

হৃৎকটাপার্খ্পুণষ্ঠষু শলং তরাতি দারুণ ॥ 
তত্র তীক্ষতরে বস্তিভিততিৎ চাপান্ুবাসনং | 

অন্ত তীক্ষোষ্ লবণে! রক্ষোবস্তিঃ প্রযোজিতঃ ॥ 

সপিত্বং কোপয়েদ্বায়ুং কুর্ধ্যাচ্চ পরিকর্তিকাং ॥ 

নানিবস্তিগুদং তর ছিনত্বী বাতি দেহিনঃ | 

পিচ্ছাবন্তিহিতিস্তত্র নেহস্চ মধুটরঃ স্মতঃ। 
অত্যয়নলবণন্তীক্ষঃ পরিআবায় কলতে ॥ 

দৌর্বলামঙ্গসাদশ্চ জায়তে তত্র দেছিনঃ। 

পরিশ্রবেত্ততঃ পিং দাতঃ সঞ্জনয়েদগুদে ॥ 

পিচ্াবস্তিছিতিস্তত্র বস্তিঃ ক্ষীরঘবতসা চ। 

প্রবাহিক1 ভবেত্বীক্ষান্নিরহাৎসান্ুবাসনাৎ। 
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সর্দাহ-শূলং কৃচ্ছেণ বাস্যক্তত্রোপবেস্তাতে ॥ 

পিচ্ছাবন্তিছিতিস্তত্র পয়সা চৈব ভোজনং। 

সর্পির্মধুরটকঃ সিদ্ধং তৈলং চাপ্যন্ুবাসনং ॥ 
অতি তীক্ষে। নিরূহে। ৰ1 সবাতে চান্ুবাসনঃ | 

হদয়স্যোপসরণং কুরুতে চা পীড়নং ॥ 

দোটস্তত্র রজস্তাস্তা মদে] মুচ্ছণঙ্গগৌরবং। 

সর্বদোষহরং বন্তিং শোধনং তত্র দাপয়েৎ ॥ 

রুক্ষস্য বভবাতসা তথ হ্রঃশয়িতস্যচ । 

বন্তিবক্গ গ্রহং কুর্ধযাক্রক্ষে। মৃ্বল্লভেষজঃ ॥ 

তত্রাঙ্গলাদঃ প্রস্তস্তো জুন্তোদ্ধেষ্টনবেপকাঃ । 

পর্বভেদশ্চ তত্রেষ্টাঃ স্বেদোইভ্যঞ্জন বস্তয়ঃ ॥ 

অতুচষ্ধতীক্ষোতি বহুদত্তোহতি ম্বেদিতসাচ। 

অল্পদোষসা বা বস্তিরতিযোগায় কল্পতে ॥ 

([বিরেচনাতিযেগেন সমানং তচ্চিকিৎসিতং 

শিচ্ছানন্তি প্রয়োগশ্চ তত্র শীতঃ সুখাবহঃ ॥ 

অন্তিযোগাত্পরং যত্র জীবাদানং বিরিস্তবৎ 

পেয়স্তত্র ছিতশ্চাপি পিচ্ছাবস্তিঃ সশোণিতৎ ॥ 

নটবত। ব্যাপদে! যাস্ত নিবহৎ প্রতুদাহৃতাঃ | 

সেহবক্তিঘপি হিত। বিজ্ঞেয়া কুশলৈরিহ ॥ 
ইত়াক্রা বাপদঃ সর্বাঃ সলক্ষণ চিকিৎসিতা2। 

নভিষজ1 চ তথা কার্যাং যখৈতা ন ভবস্তি ছি । 

পক্ষান্ধিরেকো বাস্তপ্য ততশ্চাপি নিরূহণং। 

স্দ্যনিরূড়োহনুবাস্যঃ সপ্তরাব্রাত্বিরেচিতঃ ॥ 



সপ্তত্রিংশতমোধ্যায়ঃ | 

৪ ০9৮ € 

অথাতোবনুবাসনোত্তরবস্তি চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাম্ত্যামঃ | 

বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ। 

ক্ৃতান্লায়ান্ুবাস্যায় সমাগ্দেয়োহনুবাসনঃ ॥ 

যথাবয়ে! নিরূহানাহ যা.মাত্রাঃ পরিকীত্তিতাঃ। 

পাদাবকুষ্টান্ত1ঃ কার্য; নেহবন্তিযু দেহিনাং ॥ 

উৎস্যষ্টানিলবিণ্মুত্রে নরে বন্তিং বিধাপয়েৎ। 

এতৈহি বিহতঃ শ্সৈহোনৈ বান্তঃ প্রতিপদাতে ॥ 

স্নেহবন্তিব্বিধেয়স্ত নাবিশুদ্ধস্য দেহিনঃ। 

স্লেহবীর্যাৎ তপ। দত্তে দেহং চানুবিসর্পতি । 

অত উর্ধং প্রবক্ষ্যামি তৈলানাহ যথাক্রমং ॥ 

পানানম্বানন নলেমুষু যানি হন্ুযুগদান্ বহুন্। 

শঠী-পুষ্কর কুষ্ণাহবামদনানরদারুভিঃ | 

শতাহব। কুণ্ঠধষ্ট্যাহবদচ। বিন্বহতাঁশনৈঃ ॥ 

স্থপিষ্টেদ্বিগুণং ক্ষীরং তৈলং তোয় চতুগু ণম্ । 

পক! বন্তো শিধাতনাং মূ়বাতান্ুলোমন্নম্ ॥ 
অর্শাংসি গ্রহণীদোধমানাহং বিষমজ্বরম্। 

কটু পৃষ্ঠকোষ্ঠ স্থাম্বাত রোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ 

বচাপুক্ষর কুষ্ঠেলামদনামর সিন্ুজৈ£ । 

কাকোলীদ্বর যঙ্ট্যাহব মেদাঁষুগ্ন নরাধিপৈঃ ॥ 

পাঠাজীবক জীবন্তী ভাগ চন্দন কট্ফলৈঃ। 

সরল। গুরুবিন্বান্থু বাজিগন্ধাগ্রিবুদ্ধিভিঃ ॥ 

বিড়ঙ্গারগ্ধ শ্যামাত্রিবৃন্নাগধিকর্ধিভিঃ। 

পিষ্টেক্তৈলৎ পচেৎ ক্ষীরং পঞ্চমূল রসান্বিতম্ ॥ 
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গুলানাহাগিষঙ্গার্শে। গ্রহণী মুত্রসজিনা। 
 অস্বাসন্বিধৌ যুক্তং শস্যতেহনিলরোগিণাম্ ॥ 
চিত্রকাতিবিষ! পাঠ। দস্তী বিহ্ববচামিষৈঃ । 
সরলাংসুমতী বাক্স! নীলিনী চতুরজুলৈঃ 
চব্যাজমোগ্দকাঁকো লীমেদাযুগ্ন হরক্রমৈঃ 
জীরকর্ষভ বর্ষণ ভৃবস্তগন্ধশতাহ্বক়ৈঃ ॥ 
বেপুশ্বগন্ধা! মগ্তিষ্ঠা শঠী পুক্ষরতস্করৈঃ । 

সক্ষীরং বিপচেতৈলং মারুতাময়নাশনম্ ॥ 
স্্সীখঞকুজাঢা সুতোদাবর্তরোগিণাস, ॥ 

শস্যতেইল্পবলাম্মীনাং বস্তাথা নিয়োজিতং ৪ 

ভূতিটরওবর্ষাভূরান্নাবুষকরোহিষৈঃ ॥ . 

দশমূলসহ! ভাগী ফটগ্রস্থামরদারুভিঃ 

বল! নাগবল। মুব্বা বাজিগন্ধামৃতাহবয়ৈঃ | 
সহাচরবুরী বিশ্ব কাকনাস! ঞ$বদারিভিঃ ৪ 

যবমাষাতসীকোলকুলখৈঃ কৃথিতৈঃ শৃতং । 

.জীবনীম্ প্রতিবাপং তৈলং ক্ষীরচতুগুণস্ ॥ 
সঙ্গোকুত্রিকপাশ্বাংসবাহুমন্যাশিরঃস্থিতান্। 

"হন্টাত্বাতবিকারাংস্ত বস্তিযোগৈর্নিষেবিতং ॥ 

জীৰস্ত্যতিবল! মেদ! কাকোলীত্বরজীবকৈঃ । 
ধষভাতিবিষ! কৃষ্ণ কারুনাসাবচামরৈঃ ॥. 

রাস্না মদনয ষ্ট্যাহব লরলা তাঁরুচন্নৈঃ | 

স্বয়দুণ্ত1। শটী শৃঙ্গী কলসী সারিবাহ্য়ৈ2॥ 
পিষ্টেস্ৈকাঘ্বতং পক্কং ক্ষীরেণাইগুণেন ভু । 

তচ্চান্থবাসনে দ্বেয়ং শুক্রাগ্নিবলবন্ধনম্ ॥ 
বৃংহণং বাতপিত্তক্গং ুলানাহহরং পরম্। 
নল্য পানে চ সংযুক্তমুর্ধওক্রগন্ধাপহম্ ৪ 

৪১ 
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মধুকো শীরকা শ্বরধ্যকটুকো ৎপলচন্দনৈঃ | 

শ্বামাপঞ্মক ্রীমূতশক্রাহ্বাতিবিষান্ুভিঃ,/ 

তৈলপাদং পচেৎ সর্পিঃ পয়সাষ্টগুণেন চ। 
ন্যগ্রোধাদিগণক্কাথযুক্তং বন্ডিযু যোজিতং ॥ 
দাহাস্থগ্দরর বীসর্পি বাতশোশিত বিদ্রধীন। 
পিত্তরক্তজরাদীংশ্চ হুম্যাৎ পিত্তকুতান,গদান, ॥ 
মৃালোৌৎপল শালুক স্মারিবাদ্বর় কেশবৈঃ। 
চন্দনদ্বয় ভূনিত্ব পদ্মণীজকলেরকৈঃ ॥ 

পটোল কটুকা রক্তা গুন্দ্রা পর্পট বাসটকঃ। 

পি্টন্তৈলমিদং পক তৃণমূলরসেন চ॥ 
ক্ষীরদ্িগুণসংঘুক্তং বস্তিকম্মরণি যোজিতম্ । 
নস্যেইভ্যাপ্নপানে বা হন্যাৎ পিন্তগদান্ বহুন্ ॥ 

ভ্রিফলাততিবিষ! যুব্ব। ত্রিবুচ্চিব্রকবাসকৈঃ। 

নিশ্বারগ্বধ ষইও্স্থা সপ্তুপণ নিশা £ 

গুড় চীন্দ্রচ্র। কৃষ! কুষ্ঠনর্ষপ' নাগর |. 
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পকং'স্থরসাদিরসাপ্ল,তঙ্ ॥ 
পানাভ্যঞ্জন গণ্ষু ন্তবস্তিযু যোজিতম্। 

স্থলতালস্য কও.াপীন্ জয়েৎ কফকুতান্ গদান্+। 

পাঠাজমোদ] শাঙ্গ | পিপ্ললীদ্বয় নাগবৈঃ। 
সপ্তলা গুরুকালীয় ভার্গীচব্যামরদ্রমৈঃ ॥ 

মরিটৈলাভয়াক্ীশটা গ্রস্থিক কট্ফলৈ:। 
তৈলমেরওতৈলং বা পকমেতিঃ সম্মাযুতষ্ ॥ 
বল্লীকণ্ট কমূলাভ্যাং ক্কাথেন দ্বিগুপণেন চ.। 
হন্যাদন্থাসনৈর্দ তং সব্বান্ কফকুতান্ গদান্ ॥ 
বিভঙ্গোদিচয সিদ্ধ শটা পুক্কর চিত্রকৈ ২. 

'রুট্ফলাতিবিষা ভার্গী বচ! কুষ্ঠ হুরাহবধৈঃ £ 
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মেদ! মদনবষ্ট্যাহব শাম! নিচুল নাগরৈঠ। 

শতাহ্ব। নীলিনী রান্না কদলী বৃষরেগুভিঃ ॥ 
বিাজমোদ রুষ্ণা্বা দস্তী চব্যন্নরাধিপৈঃ | 
তৈলমেরগু তৈলং বাঁ মু্ষকাদিরসাপ্নতম্ ॥ 

লীহোদাবর্তবাতাস্থগ্গুল্মানাহৰকফাময়ান্। 
প্রমেহশর্করার্শাংসি হন্যানার্বন্ুবাসনাৎ ॥ 

অশুদ্ধমপি বা তেন কেবলেনাতিপীড়িতম্। 

অহোরাত্রসয কালেধু সব্বেঘেবান্ুবাসয়ে, ॥ 
কুক্ষস্য বহবাতস্য দ্বো ত্রীনপ্যন্ুরাসনং | 

দা! ঙ্গিগ্বাতন্ং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চান্লি রূহয়ে ॥ 

অঙ্গিপ্মপি বা তেন কেবল্সনাতিপীড়িতম্। 

শ্নেহপ্রগা টৈশ্মিতিমান্লিরহৈঃ সমুপাচরেৎ 

অথ সম্যগিরূঢং ভু বাতাদ্িঘন্থবাসয়েৎ। 

বিবষষ্ট্যাহবমদনফলতৈ লৈধথাক্রমং ॥ 

রাত্রৌ বস্তিং ন দ্যা, দেযোৎক্রেশো,হি রাতিজঃ। 
শ্রেছে। বীর্যযযুতঃ কুণ্যাদাধ্মানং গৌরবং জ্বরং ॥ 

অগ্নিস্থানস্থিতে দোষে বহ্ছৌ বান্নরসান্বিতেন . 

স্কটঞ্োতোমুখে দেহে স্েহৌত্রঃ-পরিসর্পতি ॥ 

'পিত্তেহধিকে কফে ক্ষীষ্জণ রুক্ষে বাতরুগন্দিতে । 
নরে রাত্রো চ দাতব্যং কালে চোষ্টেহম্ুবাসনে ॥ 

উদ্জে পিক্্রধিকে বাপি দিব! দাহাদয়েউগদাঃ | 

সম্ভবপ্তি যতস্তম্মাৎ প্রদোষে যোজয়েসিষক্ 0 
শীন্তে বসন্তে চ দিবা গ্রীন্মে প্রাবৃড় দ্বনাতাষে |" 

স্নেছে। দিনাস্তে পানোক্তান্দোষান্ পরিজি হীর্যতা ॥ 

অঙ্োরাত্রেফু কালেষু সর্বেঘেবানিলাধিক ম্। 

_ তীত্রায়াং রুঞ্জি জীণানূং তোজগিত্বানবাসয়েৎ | 
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নবা ভূক্তবতঃ 'স্নেহঃ প্রণিধেয়ঃ কথঞ্চন । 

শুদবত্বাচ্ছ,ন্যকোস্য স্নেচ উর্ধমখোতৎপতেৎ ॥ 
সদান্ুবাসয়েচ্চাপি ভৌজফিত্বাদ্রপাণিনম্। 

জরং বিদগ্ধতূর্তস্য কুধ্যাৎ স্নেহঃ গ্রযোজিতঃ ॥ 

ন চাতিক্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বাস্থবাসকেৎ। 

মদং মৃচ্ছণাং চ জনয়েদৃদ্িধা স্বেহঃ প্রযোজিত: ॥ 
রুক্ষং ভুক্তবতো হান্নং বলং বর্ণং চ হাপয়েছ। 

যুক্তন্সেহমতো! জস্তং ভোজব্িত্বানুবাসয়েৎ ৪. 

যৃষক্ষীরধ সৈল্তন্মাদ্যথা ব্যাধিমবেক্ষয ব1। 

'যথোচিতাৎ পাঁদহীনং ভোজয়িত্বাচুবালয়েৎ ॥ 

অথানুবাস্যং শ্বভ্যত্তীমুষ্ানুন্েদিতং. শনৈঃ 1 

ভোজযিত্বা! ষথাশান্্রং কৃতচন্ক,মণং ততঃ ॥ 

বিসর্জা চ শুম্ত্রংযোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা ॥ 

প্রণিধানবিধানস্ত নিরহে চ প্রবক্ষাতে ॥ 

ততঃ প্রণিহিতে স্নেহ উত্তানো বাকছতং ভবেৎ। 

্রসারিতৈঃ সর্বগা ত্রৈস্তথ! বীর্য্যং বিসর্পত্ি ॥ 

“তখঞ্ডয়েতুলয়োরেনং ত্রীংস্থ্ীন্বারান শনৈঃ শনৈঃ। 

শ্ফষিজোশ্চৈনং ততঃ শ্যাং ত্রীস্বারান্থৎক্ষিপেত্ততঃ & 

এবং প্রণিহিতে বস্তোঞ্খন্দায়াসোহথ মন্দবাক্। ্ 

গ্বান্ভীণে শয়নে কামমাপীতাচারিকে রতঃ ৪ 
স তু উপন্ধলচূর্ণেন শতাহেবন চ যের্িক্িতঃ 1 
দেয়ঃ সুখোষ্শ্চ তথা নিরেন্তি সতসা সুপম্ ॥ 

য্দ্যান্থবাঁসনে। দন্ধঃ সরুদন্বক্ষম! ব্রদ্জৎ 1 

অক্র্যোষ্ণাদতি তৈক্ষাাদ্ধা বাষুন' বা প্রপীড়িত ॥ 

সবাতোহধিকমাত্ঞো বা গুরুত্বাদ্ব! স ভেষজঃ। 

তস্যান্যোহললতরে দেষে। ন হি নিহ্যত্য তিষ্ঠতি | 
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বিষ্ন্ধানিলবিগ্তুনগেহহীনোহহ্বাসনঃ | 

দাহক্ুমপ্রবাহাত্তিকরশ্চাত্যন্থবাসনঃ ॥ 

সানিলঃ সপুরীষশ্চ ন্নেহঃ প্রত্যেতি বন্য তু। 
ওষচোষৌ বিন! শীপ্বং স সম্যগন্বাঁসিতঃ | 

জীর্ণাল্নমথ সায়াহ্ে পরেছে প্রত্যাগতে পুনঃ ॥ 

লঘন্নং ভোলয়েৎ কামং দীপ্তাগ্রিস্ত নরে। যদি ॥ 

প্রাতরুষ্ণোদকং দেয়ং ধান্যনাগরনাধিতম্। 

তেনাস্ত দীপ্যতে বন্ধিরক্তাকাজ্ষা চ জায়তে ॥ 

ক্নেহবস্তিক্রমেঘ্ধেব বিধিমাহর্মনবষিণঃ । 

অজ্জন বিধিন! ষড়, বা সপ্ত বাষ্টো নবৈব বা ॥ 

বিধেয়। বস্তয়ন্তেষামন্তরা তু নিরূহণম্। 

দত্তস্ প্রথমে! বস্তিঃ স্নেহয়েদন্তিবজ্ষণৌ ॥ 

সমা?দত্তে! দ্বিতীয়স্ত মৃদ্ধস্থমনিলং জয়েৎ। 

লনয়েছলবণঞ্চ তৃতীয়ন্ত প্রয়োজিতঃ 

বসং চতুর্থে। রক্তন্ত পঞ্চম:. স্্েহয়বেন্তথা । 

ষষ্টন্ত স্নেহয়েন্মাংদং মেদঃ সপ্তম এব চ ॥' 

অষ্টমে নবমশ্চান্থি মজ্জানং চ যথাক্রমং | 

এবং শুক্রগতান্দোষান্ দ্বিগুণঃ সাধু লাধ:য়ৎ ॥ 

অষ্টাদশাই্টাদশ কা্স্তাজীং যে! নিষেবতে ॥ 

যথোক্তেন বিধানেন পরিহারুক্রমেণ তু ॥ 

স প্রৃপ্তরবলোহশ্বণ্য জবৈস্তল্যোইমর গ্রষ্ঠ: | 

বীতপাপ]া। ক্রতিধরঃ মহমামুনরে! ভবেৎ ॥ 

শ্লেহবস্তিং নিক্ধহং কা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ। 

দ্বেহাদন্সিৰধোতক্লেশো নিরহাৎ পবনাতয়ং | 
তশ্মান্নিরূচোহম্ছবাঁস্। নিজহাম্চান্থুবীসিত:ঃ। 

নৈব পিস্তকফোতক্রেশে স্যাতাং ন পবনাচুয়ং | 
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রুক্ষাঁয় বহুবাঁতায় মেহবস্তিং ভ্লিনে দিনে । 

দদ্যাদ্বৈদ্যস্ততোহন্ঠেষামগ্ন্যাবাধভয়াল্রাহাৎ ৷ 
শ্নেহোহলমাত্রো রুক্ষাণাং সর্বকালমনত্যয়ং | 

তথ। নিরহঃ মিপ্ধানাং শ্বল্পমাত্রঃ প্রশস্যতে ৪ 

অত উদ্ধং প্রবক্ষ্যামি ব্যাপদঃ স্বেহবন্তিজাঃ | 

বলবস্তে যদ! রোগাঃ কোষ্ঠে স্যরনিলাদয়ঃ ॥ 

অল্পবীধ্যং তদা ন্নেহমভিভূয় পৃথপ্থিধান্। 

কুর্বস্ত্যপদ্রবান্ স্নেহঃ স চাপি ন নিবর্ততে ॥ 

তত্র বাতাভিভূতৈ তু স্বেহে মুখকষায়ত! | 

জন্তা বাতরুজস্তান্তা বেপরুর্বিষমজ্বরঃ "৷ 

পিত্তাভিভূতে স্নেহে তু মুখন্য কটুতা ভবেৎ। 

দাহস্তৃষাজ্বরঃ শ্বেদে! নেত্রমৃত্রাঙ্গপীতত ॥ 
শ্বেম্মাভিস্যুতে স্নেহে তু প্রসেকো মধুরাস্যভা । 
গ্বৌরবং ছ্দিরুচ্ছাসঃ কচ্ছ,£ শীতজজরোহ্রুচিঃ £ 
তত্র দোষাভিভূতে তু শ্েভে বন্তিং নিধাপয়ে।, 

যথাঙ্বং দোষশমনান্াপয়োজ্যানি যানি চ ৪ 

অত্যাশিতেইন্নাভিভবাত স্বেহে! নৈতি দা তদা । 

গুরুরামাশ্রয়ঃ শূলং বায়োন্চা প্রতিসঞ্চরঃ ॥ 
হংগীড়া মুখবৈরস্যং শব্দ মৃচ্ছ? ভমোইরুচিঃ।" 

তব্রপতর্পণপ্যান্তে দীপনে। বিধিরিষযতে ॥ 

অন্ডদ্ধস্য মলোন্সিশ্র: স্সেহে! নৈতি যদ! পুনঃ । 

তদাঙ্গসদনাধ্বাতে শ্বাসঃ শৃলঞ্চ ভায়তে ॥ 

পরশয়-গুরুত্বং চ তত্র দদ্যান্লিবহপম্ | 

অিতীক্ষোৌষবৈরেবং সিদ্ধং চাপান্থবাসনস্ ॥ 

শুদ্স্য দৃরানুন্তে পটে সহসা দশ্ুনম্। 

গাত্রেষু সর্কেন্জিয়াণামুপলেপোহবসাদনম্॥ 
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শ্নেহগন্ধি সুখং তত্র কাশশ্বানীবরোচকং । 

অতিপীড়িতবন্তত্র বিধিরাস্থাপনং তথা ॥ 

অস্বিন্স্যাবিশ্ুদ্ধস্য সেভোহল্লঃ সন্প্রয়োজিত: । 

শীতো মুম্চ নাভোতি ততো মন্দং প্রবাহয়েৎ ॥ 
বিবন্দগৌরবাশ্রানশৃূলাঃ পকাশয়ং প্রতি । 
ভুত্রাস্তাপনমেবাশ্ প্রযোজ্যং সানুবাসনং ॥ 

অল্পং তুক্তবতোঁহর্লো হি স্নেহো মন্দগুণস্তথা ৷ 

দত্তো নৈতি ক্লমোতক্লেশৌ ভশং বা রঞ্জিমাবহেৎ ॥ 
তত্র বাস্থাপনং কার্ধাং শোধনীয়েই বস্তিনা । 

অন্বাসনঞ্চ স্ছেন শোধনীয়েন শল্ততে ॥ 

অন্ভারাত্রাদপি সেঃ প্লন্যাগচ্ছেন দৃষ্যতি। 

কুধ্যাদবস্তি গণাশ্চাপি জীপ্তল্নগ্রাণো ভবেতা ॥ 

বন্ত নোপদ্রনং কৃণ্যাৎ ০সুহবপ্তিরনিঃস্যন্তঃ | 

সব্বোহতু্পা বা.বুহতা রৌক্ষাপেক্সাঃ স বিজানতা ॥ 

অনীয়ান্তং ত্বন্তভারাত্রাৎ সেচং সংশোধনৈরজয়েৎ। 

সেভবন্তাবনায়াতে নান্তঃ সুতো বিধীয়তে ॥ 
ইতুন্তা1 ব্যাপদঃ সব্নাঃ সলক্ষণচিকিৎসিতাঃ । 

বন্তেরুভ্তরসংজ্ঞসা বিধিং বক্ষামাতঃ গরং ॥ 
চতুর্দশানগুলং নেবমাতুরাঙ্ুলসশ্মিতম্ | 
মালতীপুষ্পবৃস্াগ্রং ছিদ্রং সর্ষপ-নির্গমম্ ॥ 

মেঢ্ায়ামসমং কেচিদিচ্ছন্তি খলু তদ্ধিদঃ । 
সেহপ্রমাণং পরমং কুঞ্চশ্চাত্র প্রবীন্তিতঃ | 

পঞ্চবিংশাদধোমাত্রাং বিদ্ধ্যাদ্ বুদ্ধি-কল্পিতাম্। 

নিবিষ্টকর্ণিকং মধ্যে নাশীপাং চতুরঙ্থুলে ॥ 

মুত্রকস্রোতঃ পরীণাহং মুদগবাহি দশাহুলং। 
তাসামপত্যমার্গে তু নিদধ্যাচ্চতুরঙ্গুলম্ ॥ 
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দ্যসুলং মৃত্রমার্গে তু কন্যানাত্বৈকমঙ্তুলম্। 

বিধেয়ং চাঙ্কুলং তাঁসাং বিধিবদ্বক্ষাতে যথ1 ॥ 

সুহস্য প্রস্থতঞ্ণাত্র স্বান্ুলীমুলনংমিতম্ । 

দেয়ং প্রমাণং পরমমন্ধাপ্থ,দ্ধিবিকল্লিতম্ । 

ওরভ্রঃ শৌকরো বাপি বস্তিরাজশ্চ পুজিতঃ। 
তদলাভে প্রযুক্রীত গালচন্ম তু পক্ষিণাম্ ৪ 

অস্যালাভে দৃতেঃ পাদে' গ্ৃৃচপ্্ ততোহপি বা । 

অথাত্ত্রমুপসিগ্ধং সুশ্থিন্নং প্রথিতাশয়ম্ ॥ 

যবাগুং সঘ্ৃত্ক্ষীরাং পীতবস্তং যথাবলং। 

নিষপ্নমাজান্থ সমে পীঠেস্থানাশ্রয়ে সমে ॥ 

শ্বভযক্তবস্তিমুদ্ধানং তৈলেনোষ্চেন মানবৃং । 
ততঃ সমং স্থাপয়িত্বা নালমস্য প্রহর্ষিতম্ ॥ 

পৃক্বং শলাকয়ান্বিষ্য ততো! নেত্রমন্তরম্ | 

শনৈঃ শনৈর্ধ তাভ্যক্তং বিদধ্যাদস্ুলানি ষট্॥ 
ততোহবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈনেত্রং& নিরহৃরেৎ । 

ততঃ প্রত্যাগতসে হমপরারহি বিচক্ষণঃ ॥ 

ভোজয়েৎ পয়সা মাত্রাং যৃষেণাথ রসেন বা । 
অনেন বিধিন1 দদ্যাদ্বস্তিং স্ত্রীংস্চতুরোইপি বা ॥ 

উদ্ধজান্বৈ স্্রিয়ৈ দদ্যাছুন্তানায়ৈ বিচক্ষণঃ 

কলেতরস্তৈ কন্ঠায়ৈ দদ্যাৎ স্থযুছ পীড়িতং ॥ 

ত্রিকর্ণিকেন নেত্রেণ দদ্যাদ্যোনিমুখং প্রতি । 
গরাশয়বিশুদ্ধার্থং সেন দ্বিগুণেন তু ॥ 
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষক্ রস্তা-ুত্তরসংজ্ঞিতে । 
ভূয়ে। বস্তিং.বিদধ্াত্ত, সংযুক্তং শোধনৈর্গীণৈঃ ॥ 
গুদে বন্তিং নিদধ্যাদ্বা শোধনদ্রবাসংভূতাং। 
প্রবেশাঘ! মতিমাইপ্তিদ্বারমখৈষন্টীম্॥ 
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পীড়র়েগাপাধে। নাভর্বলেনোত্তরমৃষ্টিন | 

আবগ্বধসা পন্র্ষু নিগুগ্যাঃ স্বরসেষু চ ॥ 

' কুর্যাদেগা মৃত্রপিষ্টেযু বর্ঠীর্বাপি সট্দন্ধনাঃ 
মদৈগ্লাসর্মপসমাঃ পপ্রবিভজ্য বয়াংদি তু ॥ 

বস্তেলশগম্নার্থায় ত। নিদধ্যাচ্ছলাকয়!?। ্ 

বগারপূম বুচত্তী পিপ্ললীফল সৈদ্ধবৈঃ ॥ 

কতা! বা শুক্র ঠগামুত্র সরা পিষ্টেঃ সনাগরৈঃ | 
অনুবাসনসিদ্ধিঞ্চ বীক্ষ্য কর্ম প্রযোজয়ে | 
শর্করামধুমিশ্রেণ লীতেন মধুকা্ব, না | 

ঘহামানে তদ! বস্তো দদ্যাঘস্তিং বিচক্ষণঃ ৪ 

ক্ষীরবৃক্ষ কষায়েণ পয়সা শীতলেন চ। 

শুক্রং দুষ্ট শোণিতং চাঙ্গনধনাং পুম্পোদ্রেকং তস্য নাঁশঞ্চ কষ্টং । 

মৃত্রাঘা তান্স,ররদোষান্ ্রবদ্ধান্যোনিব্যাধিং সংস্থিতিং চাঁপরায়াঃ ॥ 

শুক্রোংসেকং শর্করামশ্মবীঞ্চ শৃলং বস্তো বজ্ষণে মেহনে চ। 

ঘোরানন্যান্বস্তিজাংশ্চাপি রোগান্ হিত্বা মেহানুত্তরে! হস্তি বস্তিঃ ॥ 

সম্যগ্দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ। 

বস্তেরস্তরসংজ্ঞস্য সমানং সেহবস্তিন। 

অষ্টাত্রিংশভমোহ্ধ্যায়ঃ | 
"এটিও ৬০ 

অথাতো! 'নিরটোপক্রমচিকিসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

অথানুব'সিত্মান্থাপয়েৎ শ্বভাক্তশ্বিন্নশরীরমুৎস্থইবহির্বেগমপ্রবাতে 

শুচৌ বেশ্বনি মধ্যান্কে প্রততায়াং শধ্যায়ামধঃ স্থপরিগ্রহায়াং শ্রোি- 

প্রদেশব্ঢায়ামনুপধানায়াং * বামপাশ্ শায়িনমাকুঞ্চিতদক্ষিণসক্ি- 

মিতরপ্রসারিত-সকৃথিং শ্থমনসং জীর্ণান্ং বাগাতং ক্বনিষগদেহং 

বিদিত্বা! ততো বামপাদস্যোপরি নেত্রং কৃত্বেতরপাদান্ষ্ঠাঙ্থুলিভ্যাং 



৪৯০ ইশ্রুতঃ ৷ 1 অধ্যায় ৩৮। 

কর্ণিকামুপরি নিষ্পীডা . সবাপাণিকনিষ্টিকানামিকাভ্যাং . বন্তেমুখাদ্ধং 

সন্তোচা মধামপ্রদেশিনা স্ষ্টেবদ্ধন্ধ বিবৃতাস্যং কৃত্ব! বস্তাবৌধধং প্রক্ষিপা 

দক্ষিণহন্তা্ুষট প্রদেশিনীভ্যাং ঢাঙ্থপিজমনায়তমবুদ্বুদমসন্টুচিতমবাত- 

মৌষধাসন্নমূপসংগৃহ্া পুনরিতরেগ গৃহীত্ব। দক্ষিণেনাবসিঞ্চেতততঃ 
সত্রেণৈবৌষধান্তে দ্ধিতরিব্বাবেষ্ট্য বনধীয়াৎ। অথ. দক্ষিণেমোত্তানেন 

পাণিনা বস্তিং গৃহীত্ব! বামহস্তমধ্যমানুলিপ্রদেপ্িনীত্যাং নেত্রমুপ- 

সং গৃহাঙ্গষ্ঠেন নেত্রদ্বারং *পিধায় স্বতার্গীক্তা গ্রনেত্রং, '্বক্তগুাক় 

প্রথচ্ছেদমুপৃষ্টবংশং সমমুন্থুখমাকর্ণিকং নেত্রং প্রণিধৎশ্থেতি ত্রয়াৎ। 

বস্তিং সব্টে করে কত্ব। দক্ষিশেনাবপীড়য়েৎ। 

একেনৈবাবপীড়েন ন জ্রতং ন বিলম্বিতম্ | 

ততে। নেত্রমপনীয় ত্রিংশন্মাত্রাঃ পীড়নকালাহুপেক্ষ্যোততিষ্টেত্যা- 

তুরং ব্রায়াৎ। আত্ুরমুপবেশয়েছুৎকটুকং বস্তযাগমনার্থং। নিরূহ- 
প্রতগগমনকালস্ত মূহ্র্তো ভবতি। 

অনেন বিধিনা বস্তিং দদ্যাত্বস্তিবিশারদঃ। 

দ্বিতীয়ং ব1 তৃতীয়ং বা! চতুর্থং বা! যথার্থতঃ ॥ 
সম্যগ্নিরূডলিঙ্গে তু প্রাপ্ডে বন্তিং নিবারয়েৎ। 

অপি' হাঁনক্রমং কুর্ধ্যান্ন তু কুধ্যাদতিক্রমম্ £ 

বিশেষাৎ স্তকৃমারাণাং হীন এব ভ্মে। হিতঃ & 

যস্য স্যাদ্বন্তিরত্যল্লবেগে! হীনমলানিলঃ ৪ 

ছর্নি্ঢ়ঃ স বিজয়ে! মৃত্রার্ত্যরুচিজাড্যবান্। 
বান্যেব প্রাক্যুক্তানি লিঙ্গান্যতিবিরেচিতে 

তান্যেবাতিনিরূচেহপি বিজ্ঞেয়ানি 'বিপশ্চিতা। 

বসা ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্পিত্তরু ফবায়বঃ ॥ 

লাঘবং চোপজায়েত সুনিরূঢ়ং তমাদিশেৎ ৭ 

ন্থনিরঢ়ং ততো জন্ধং নানবস্তং তু ভোজয়ে ॥ 
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পিতরশ্লেস্নানিলাবি ইং ক্ষীরযূষরসৈ: ক্রমাৎ | 
' সর্বং বা জাঙ্গলরসৈর্ভোজরেদবিকারিভিঃ ॥ 

ত্রিতাগহীনমদ্ধং বা হীনমাত্রমথাপি ব। 
: থাগ্রিদোষং মাত্রৈবং ভ্বোজনস্য বিধীয়তে ॥ 

অনস্তরং ততো! ঘুপ্ত্যাদাথান্বং সহবস্তিন! | 

বিবিক্ততা মনস্তষ্টিঃ সি্ধতা ব্যাধিনি গ্রহঃ ॥ 
আম্থাপনস্হেবস্তেযাঃ সম[গ্দানে তু লক্ষণ । 

তদহস্তস্য পবনাত্তয়্ং বলরদিষ্যতে ॥ 
রমৌদনস্তেন শত্ত্তদহশ্চান্তুবালনফ্। 

পশ্চাদগ্রিবলং মত্বা প্লবস্য চ চেষ্টিতম্ ॥ 

অন্পোপন্তস্তিতে কোষে স্হবস্তিব্ষিধীয়তে । 

অনাধাস্তং মুহা নিরূহং শোধনৈহ্রেৎ ॥ 

তীক্ষির্নিরহৈন্মভিমান্ গ্ষারমুত্রা্নসংযুতৈঃ | 
বিগুণানি লবিষ্টন্ধং চিরং তিষ্টন্লিরহণং ॥ 

শলারাতজ্বরানাহং মরণং ব। গ্রবর্তয়েৎ। 

ন তু ভূক্তবতে দেয়মান্থাপনমিতি স্থিতি: ৪ 

বিস্চিকাং বা জনয়েস্ফদ্দং বাপি স্দারুণম্। 

কোপয়েৎ দব্যদোষান্ব৷ ত্মাদ্দ্যাদভোজিজেঞ্ঃ 
জখীণানস্যাশয়ে দোষাঃ পুংসঃ প্রব্যক্তিমাগতাঃ। 

. নিঃশেষাঃ সুখমাক্মাস্তি ভোজলেনা প্রপীড়িতাই ॥ 

ন বাশ্বাপনকিক্ষিপ্তমন্ত্রমগ্রিঃ প্রধাবেতি । 

তন্মাদাস্থাপনং দেয়ং নিরাহারায় জানতা ॥ 

আবস্থিকং ক্রমঞ্চাপি মত্বা কাধ্যং নিরহথুম্। 

মলেইপকৃষ্টে দোষানাং বলবত্বং ন বিদ্যতে ॥ 

ক্ষীরাণ্য্লানি মৃত্রাণি সৃছাঃ কাথা রসাস্তধা। 

রাবপানি কপক্োত্রং শতাহ্ব। সর্ধপ্তীং ৰচা ॥ 
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এলা ত্রিকটুকং রাস সরলং দেবদারু চ। 
রনী মধুকং হি কুষ্ঠং সংশোধনানি চ ॥ 

কটুকা শর্করা যুস্ত মুশীরং চন্দনং শটা। 

মণ্ডষ্ঠ। মদনং চও আয়মাণ। রসাঞ্জনম্ ॥ 
বিবমধ্যং যমানী চ ফলিনী শত্রু! যবাঃ। 

কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকাবুতৌ ॥ 
তথা মেদ। মহামেদা,খদ্ধিবদ্ধিন্মধূলিক।। 

নিরহেধু যখালাভমেষ বর্গো৷ বিধীর়তে ॥ 
স্বস্থে কাথসঢ চত্বারো৷ ভাগাঃ সেহস্য পঞ্চম: | 

ক্.ছে২নিলে চতুথস্ত ষ্ঠঃ-পিত্তে কফেইইমঃ ৪ 

সব্বেষু চাষ্টমে। ভাগঃ কন্তানাং লবণং পুনঃ ॥ 

ক্ষোত্রং বৃত্রং ফলং ক্ষীরমন্তরং মাংসরসং তথ। ॥ 
যুক্তা প্রকল্পয়েন্বীমান নিরূহে কল্পন! ত্িক্সং । 
কন্কসুহকষায়াণামাববেকাডিষগ্ববৈঃ ॥ 

বস্তিপ্ত কল্িতঃ সম্যক্ তদ্যাদানং বথার্থরুৎ। 

দত্বাদ সৈদ্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রস্যতদ্বয়ম্ ৪ 
পাত্রে তলেন ম্থীয়াদন্স্হং শটুনঃ শনৈ" । 

সম্যক্ হুমধিতে দদ্যাৎ ফলকল্কমতঃপরম্ ॥ 

ততো যথোচিতান্ কক্কান্ ভাগৈঃ স্ৈঃ শ্রক্ষপেধিতান। 
গম্ভীরে ভাজনেইন্তন্টিন্্থীরাত্বং খজেন চ॥ 
তথ চ সাধু মন্যেত ন-সান্দ্রে ন তন্ুঃ মমঃ। 

কবারপ্রস্থতান্ পঞ্চ স্থপৃতাংস্তত্র দাপয়েৎ ॥ 

রসক্ষীরা্মূত্তাণাং দো়াবস্থামবেক্ষ্য তু । 
অত উদ্ধং দ্বাদশ প্রস্যতান্ বক্ষ্যামঃ ॥ 

দন্বাদৌ সৈম্ধবসা]ুক্ষং মধুনঃ প্রস্থতিদ্বরং । 

বিনি্বখা ততা দধ্যাৎ মেহস্য প্রস্থাতিত্রয়ং ৪ 
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একীভূতে ততঃ মেতে কক্ষসা প্রস্থতিহ ক্ষিগেৎ। 

হম্চ্ছিতে কষায়ন্থ চতৃঃ প্রস্যতিসন্মিতং || 
বিতরেঞ্চ তদাবাপ মন্তে দ্বিপ্রন্থতোল্লিতৎ | 

এবং 'প্রকল্িতে। বস্তিদ্বাদশ গ্রস্থতে! ভবেৎ ॥ 

জোষ্ঠায়1২ খলু মাত্রায়: গ্রমাণমিদমীরিতং | 

অপহাসে ভিযক্কর্মযাত্বদ্বৎ 'প্রস্থতিহাপনং ॥ 

বযথাবয়ে £নরিভানাং কলনেয়মুদাহাত1 । 

সৈন্বাদি দ্রবাস্তানাং সিদ্ধিকামৈর্ভিষপ্বরৈঃ [ 

অত উদ্ধং গ্রবক্ষান্তে ৰস্তযোহত্র বিভাগশঃ । 

যগণাদোষং প্রযুক্ত! যে হন্থার্নানাবিধান গদান্। 

সম্পাকোকবুবর্ধাত বাণজিগন্ধী নিশাচ্ছদৈ | 

পঞ্চমূলী বল] রান্ন! গুড,চী স্ুরদারুভিঃ 1 

কথিতৈঃ পাপিটকরেভিমদনাষ্টক সংষুটৈৈঃ | 

কক্ম্মাগধিকান্তো দহবুষামিসি সৈন্ধবৈহ ॥ 

বৎনাহ্বয় প্রিয়ঙ্গুগ্! যঙ্যাহবয় রসাঞজনৈঃ 

দপাদাল্তাপনং কোং ক্ষোব্রাদ্যৈবভিসংস্কতং ॥ 

পষ্টোরত্রিক শৃলাশ্মবিপ্ম ত্রানিল সঙ্গিনাং | 

গ্রহণী ম্বারতাশোন্ৎ রক্তমাংস বলপ্রদং ॥ 

প্টডচি ভ্রিফল। রাস্না দশমূল বলাপলৈঃ। 

করিত শ্রক্ষ-প্স্ত প্রিয়ঙ্প্রন সৈন্ধবং ॥ 

শপুষ্প রচ1 কৃষ্ণ বনানী কুষ্ঠবিন্বগঃ | 

০ 

সগুটৈবঙ্ষমান্ৈস্ত মদনান্ধপলান্বিতৈং ॥ 

(ঙ্ীদ্রটৈল দ্বত নদীর গুক্তকাঞ্জিকমস্তরতিঃ। 

সমাঙেডা চ মুব্রৈস্ত দদ্যাদাশ্গাপনং পরং ॥ 

তেজো বণ বলোৎসাহ বীর্ধ্যাগ্রি প্রাণবদ্ধনং | 

সর্বমার তরোগদ্বং বরঃম্থাপনমুত্তমত 1 

৪২ 
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কুশাদি পঞ্চমূলাব্য জিফলোৎপল বাঁসটকঃ । 

শারিবোশীরমজিষ্ট। রামারেণ পরূষটকঃ ॥ 

পালিকৈ: কৃথিতৈঃ সমাকৃদ্রটব্যরেভিশ্চ পেষিটিতঃ। 

শৃ্গ(টকাত্মগুপ্ঠেভ কেসরাগুরুচন্দনৈঃ ॥ 

বিদারী মিসি মঞজি্ঠা শ্যামেন্ত্রবব সিন্ধুজৈ2 | 

ফল পদ্মক ষষ্টাহ্বৈঃ কৌড্র ক্ষীর দ্বতাপ্রতৈঃ | 

দত্রমাস্থাপনং শীতমন্্রহীনৈস্তথ। দ্রবৈঃ | 

দাহাস্যগ্দর পিত্তাস্থক্ পিত্তগুল্জ্বরাঞ্জয়েৎ ॥ 

রোখচন্দন মঞ্জিষ্ঠা রাঙ্গানস্তাবলর্ধিভিঃ | 

সারিবা বৃষকাম্সর্যা মেদ। মধুক পক্ষ; ॥ 

স্িবাদ্দে তণমূলৈশ্চ কাপৈ: কর্ষব্রয়োন্সিতৈহ । 

পিইটর্ীবক কাকোলী ফুগঞ্ধি মধুক্ষোতৎপটলঃ ॥ 

প্রপৌগুরীক জীবস্থী মেদারেণু পর্দষটকঃ ! 
অনীর বিলি সিন্ধুথ ব্সকোশীরপল্মতৈ*2 ॥ 

কসের শর্করাযুক্তৈঃ সপ্পিমধু পয়ঃ্লটতৈ: | 

্বৈজ্তীক্ষান় বাশ দো বন্তিঃ সুশীতলঃ ॥ 

গুল্মাস্যগ্দর হৃৎপাও্ রোগান্ সবিষমজরান্। 

অন্চক্ পিন্তাতিসাবৌ চ ভন্তাং পিত্তকতান্ গদান ॥ 

দ্রানিম্ব কুলথার্ককোশাতকা মৃতামরৈঃ | 

সারিবা বৃহতী পাঠ মূর্বারগ্বধ ব্সটৈকঃ ॥ 

ক্কাপঃ কন্ধস্ত কর্তব্যে। বল মদনসর্ষপৈঃ।, 

সৈনম্ধনামরকুষ্ঠৈল! পিপ্ললী বিন্বনাগটৈঃ ॥ 
কটুনৈল মধুক্ষার মুত্রটতলাম্দু সংযুটতঃ | 
কাখামাস্থাপনং তুর্ণৎ কামল। পাুমেহিনাৎ ॥ 
মেদস্িন। মনম্লীনাং কফরোগাশনদ্বিষাং । 

গলগঞ্গরগ্রানি শীপর্দোদর রোগিণাং ॥ 
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দশমূলী নিশাবিহ্থ পটোল ত্রিফলামরৈঃ | 

কথিটৈতঃ কন্ধপিষ্টেত্ত যুস্ত সৈম্ববদারুভিঃ ॥ 
পাঠা মাঁগধিকেন্দ্রাহ্বৈত্তিল ক্ষার মধুপ্নতৈঃ 
কুর্ধযাদাস্থাপনৎ সম্গ্ মৃত্রান্ন ফল যোজিভং 

কফ পাণু,মদালস্ত মুত্র মারুত সংজ্ঞিনাং। 

আমাটে!পাপচী শ্রেক্স গুলকৃমি বিকারিণাং 

বুষাশ্মভেদবর্ষাভূগান্ত গন্ধর্ব হস্তটৈঃ। 

দশমূল বল! মুর্বা যবকোল নিশাচ্ছদৈঃ ॥ 

কুলখ বিশ্ব ভুনিশ্বৈঃ কথিতৈঃ পলসশ্মিতৈঃ। 

কক্কেন্ম্দনষ্টাহবস্বড্গরন্থামর সর্ষপৈঃ ॥ 

পিপ্পলীমুল সিন্ধখ যমানি মিসি বসটৈঃ | 

ক্ষৌভ্রেক্ষু ক্ষীর গেমৃত্র সর্পিক্তিলরসপ্র,তৈ২॥ 
তৃণমাস্থাপনং কার্ধাং সংস্ষ্ট-বহুরোগিণাং। 

গধৃসী শর্করা ভীল1 তুপী-গুল্স গদাপহং | 

রাস্নারগৃধ বর্ষাতু কটুকোশীরবারিটদঃ | 
ব্রায়মাণ! মুৃতারক্তা পঞ্চমূল বিভীতকৈঃ ॥ 

সবলঃ পালিকৈঃ কাথঃ কক্কস্ত মদনাম্বিতৈঃ | 

ষষ্টাঁহব মিনি সিস্কুথ ফলিনীন্দ্রযবাহনয়ৈঃ ॥ 

রসাঞ্জনবস ক্গৌদ্র ভ্রাক্ষাসৌবীর সংযুতৈঃ | 
যুক্কে বন্তিং স্থখোষ্জোহয়ং মাংস শুক্র বলৌজসাং ! 

আযুষোইগ্লেশ্চ সংস্কর্ত। হক্জি চাশু গদানিমান্। 

গুল্াাস্যগ্দর বীসর্প মুত্রকচ্ছ,ক্গতক্ষয়ান্ ॥ 

বিষমজ্বরমর্শাংমি গ্রণীং বাতকু গুলীৎ। 

জানু চজঘা শিরো বস্তি গ্রহোদানর্্রমারুতান্ ॥ 

বাভাস্যক্ শর্কৰ1 চীল। কুক্ষিশূলোদরাকচিঃ | 

রক্তপিত কফোন্নাদ প্রমেহাধ্বান হাদগ হন 

প্রচ 11 জাল 

ছে 
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বাঁতঘ্রৌষধনিঃকাথাঃ সৈন্ধব ত্রিবৃতাযুতাঃ । 

সানা স্ুখোষগা ফোজ্যাঃ সার্বন্তত্ঃ কুপতেইনিলে ॥ 
হ্যপ্রোধ!দিগণক্কাথঃ কাকোলাাদি সমাযুতাঃ। 

বিধেয়া বস্তয়ঃ পিত্তে সসর্পিক্ষাঃ সশর্করাঃ ॥ 

আরখ্ধাদি নিঃকাথাঃ পিপ্পল্যাদি সমাবুতাঃ | 

সক্ষৌত্র মৃত্র। দেয়াংক্থার্বন্তয়ঃ কুপিতে কফে || 

শর্করেক্ষুরসক্ষীর ঘ্বতযুক্রাঃ সুশীতলাঃ । 

ক্ষীরবৃক্ষ কষায়াঢা। বস্তয়ঃশোণিতে হিতাঃ।। 

শোধন দ্রবানিঃক।থান্তৎকন্ক স্েহসৈন্ধতৈঃ। 

যুক্তাঃ খজেন মিতা বস্তয়ঃ শোধনা: স্তৃতাঃ ॥ 

ত্রিফলাক্কাথ গোমৃত্র ক্ষৌভ্রক্ষার সমাধুন্তাঃ | 
উষকাদি প্রতীবাপা বস্তয়ো লেখনাঃ স্তাঃ ॥ 

বৃংহণ ভ্রব্যনিঃকাথাঃ ককৈম্ধুরটর্য,তাঃ। 
সপ্লিমাংসরসোপেতা বৃস্তয়ো বৃংহণাঃ স্বৃভাঃ | 

চটকা্াচচটাকাথাঃ সক্ষীর ঘ্বত শর্করাঃ | 

আত্মগুগ্কাফলাবাপাঃ স্তাঃ বাজী করানুণাম্ 11 

বিদার্ষোরাবত্তী শেলুশাল্সলী ধন্বনান্কুরাঃ। 

ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষৌত্রযুতাঃ সাম্রাঃ পিচ্ছিলসংক্ভিতাঃ ঈ 

বারাহ ধাতিষৌরত্র বৈড়ালৈনেয় কৌকুটম । 
সদ্যস্কমস্থগণ্ডং বা দেয়ং পিচ্ছিল বন্তিযু ॥ 

প্রিয়ঙ্গদিগণকাথ। অশ্বষ্ঠাদ্যেন সংযুতাঃ 1 

সক্ষোদ্রাঃ সঘ্বতাশ্চৈব গ্রাহিপো বন্তয়ঃ স্বৃতাঃ ॥ 
এতেঘেব চ যোগেষু ল্েহাঃ সিদ্ধাঃ পৃথক্ পৃথক । 

সমন্কেষথ বা সমাশ্বিধেয়াং শ্নেহবন্তয়ঃ ॥ 

বন্ধ্যানাং শতপাঁকেন শোধিতানাং যথাক্রমম । 

বলাতৈলেন দেয়াঃ স্থ্র্বস্তয়নত্ৈবতেন চ ॥ 
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নরস্যোত্তমসত্বশ্ত তীক্ষং বন্তিং নিধাপয়েৎ। 

মধামং মধাসত্ব্য বিপরীতশ্ত ৰৈ মুহুং ॥ 

এবং কালং বলং দোষং বিকারঞ্চ বিকারবিৎ। 

বস্তিদ্রব্যবলং চৈন বীক্ষ্য বস্তীন্ প্রযোজয়েৎ। 

দদ্যাহুতক্লেশনং পৃর্বং মধো দোষহুরং পুনঃ । 

পশ্চাৎ সংশমনীয়ঞ্চ দদ্যাদ্বন্তিং বিচক্ষণঃ | 

এরওবীজ- মধুকৎ শিপ্পলী সৈন্ধবহৎ বচা। 

ভবুষাফলককষশ্চ বন্তিকৎক্লেশনঃ স্মতঃ ॥ | 

শত্বাহবা মধুকং বীন্গং কোটক্ষং ফলমেব চ। 

সকাঞিক: সগোম্ত্রো বস্তিদেশষহরঃ স্ৃতঃ ॥ 

প্রিয়নু মধুকং মুত্তা তথেন চ রসাঞীনম্। 

সক্ষীরঃ শস্যতে বশ্তিদ্দোষাণাং শননঃ পরঃ ॥ 

নৃপাণাং ততসমানানাৎ তথাম্থমহতামপি । 

নারীণাং স্থুকুমারাণাং শিশুস্থবিরয়োরপি ॥ 

দোষনির্ৃথরণার্থায় বলবর্ণোদয়ায় চ। 

সমাসেনোপদেক্ষ্যামি বিধানং মাধুতৈলিকং ॥ 
যানস্ত্রী ভোজ্যপানেষু নিয়মশ্চাত্র “নাচ্যন্তে | 

ফলঞ্চ বিপুলং দৃষ্টং ব্যাপদাঞ্চাপ্য সম্ভনঃ ॥ 

'যাজ্যত্বতঃ স্থখেনৈব নিরহক্রমমিচ্ছতা। । 

যদেচ্ছতি তদেবৈষ প্রযে(ক্তবেটি বিপশ্চিতা ॥ 

মধুতৈশৈঃ সমে ম্তাতাং কাথশ্চৈরগ মুলজঃ । 
পলাদ্ধং শতপুষ্পায়াস্ততোহদ্ধং সৈল্ধবস্ত চ ॥ 

কলেনৈকেন সংযুক্তঃ খজেন চ বিলোড়িতঃ । 

দেরঃ সথুখোষ্চো! ভিষজ। মাধুতলিক সংজ্ঞিতঃ ॥ 

বচ] মধুকট হলঞ্চ কাথঃ সরস্সৈন্ধবঃ । 

পিপ্পলীফলসংযুক্তে। বন্তির্য,ক্ক রথঃ স্থৃতঃ ॥ 



৪৯৮ আত | -: অধ্যায় ৩৮।] 

সরদার বর! রাস্গা শতপুম্পা ঘটা মধু। 

হিনু সৈম্ধবলংযুক্তে। বৰস্তির্দোষহরঃ স্থৃতঃ 1 
পঞ্চমুলী কবায়ঞ্চ তৈলং ষাগধিকা মধু । 

বস্তিরেষ বিধাতব্যঃ সশতাহবঃ সসৈন্ধবঃ ॥ 

ববকোল কুলাখানাং ক্কাপে! মাগধিকা মধু। 

সটসন্ধবঃ সম্নধুকঃ সিদ্ধবস্তিরিতি শ্বতঃ ॥ 

মুস্তা পাঠ! মুতাতিক্ত1 রল! রান! পুনর্নবাঃ | 

মঞ্জি্ারগ্বশ্বোশীর জবায়মাণাখ্য গোক্ষরান ॥ 

পালিকান্ পঞ্চসূলাল্লসহিতান্মদনাষ্টকম্ । 

জলাঢকে পচেতক্কাথং পাদশেষং পুনঃ পচেখ। 

ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুক্ষঃ ক্ষীরশেষং পরিজ্র,চষ্ । 

পার্দেন জাঙগলরসম্ভথ। মধু ঘ্বতং সমম্ ॥ 

শতাহ্ৰা ফলিনী যষ্টী বংসকৈঃ সরসাঞ্জনৈ2। 
কার্ষিটকঃ সৈন্ধবযুতৈঃ কক্কৈঃব সু প্রষোজিত: | 

ৰাতাস্থগ্ মহ শোফার্শে। গুল মূত্র বিবন্ধনুৎ । 
বিসর্প জরবিডতঙ্গ রকপিত্ত বিনাশনঃ 1 

বল্য: সঞ্জীবনে। বৃবশ্চক্ষুষ্যঃ শৃলনাশনঃ | 
স্থাপনানাময়ং রাজ বন্তিসুদ্তাদিকো। মতঃ ॥ 

অবেক্ষা ভেষঞং বুদ্ধা। বিকাবঞ্চ বিকারবিৎ। 

বজেনানেন মতিমান্ কুর্ধ্যাত্বন্তি শতাগ্ুপি ॥ 

অজীর্ণে ন প্রযু্ীত দিবাস্বপ্রং চ বর্জর়েৎ ।" 
আহারাচারিকং শেষমন্তহ্যভং সমাচরেৎ ॥ 

যম্মান্মধু চ তৈলঞ্চ প্রাধান্তেন গ্রদীযুতে | 

মাধুতৈপিক ইত্যেবং ভিষগ্ভির্বন্তিকূচাতে ॥ 

রথেঘপি চ যুক্রেষু হস্ত্যশ্থে চাপি কলিতে। 
ন্্ান্ন প্রতিসিদ্ধোয়মতে। যুক্তরথঃ স্তবতঃ ॥ 



অধ্যায় ৩১।]  চিকিৎসিতস্থানং । ৪৯৯ 

বলোপচয়বর্ণানাং যম্মান্ব্যাধি শতস্ চ। 

ভবত্যে তেন সিদ্ধিত্ত সিদ্ধববস্তিরতো! মতঃ ॥ 

ৃথিনামল্লদোষাণাং নিত্যং ছগিপ্ধাশ্চ যে নরাঃ। 

মুদুকোষ্ঠাশ্চ যে তেষাং বিধেয়! মাক্ধুতৈলিকা? ॥ 
মৃদত্বাৎ পাদহীনত্বাদ কৃৎস্গ বিখিনিসেবনাৎ | 

এক বস্তি প্রদানাচ্চ সিদ্ধবন্তিঘ যদ্ণ1। 

একোনচত্বারিংশতমোহ্ধ্যায় | 

অথাত আতুরোপজ্রব চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাম্যাম2। 

স্েহপীতস্য বাস্তম্য বিরিক্তস্য ক্রতাস্থজঃ | 

নিরূঢস্য চ কারাগ্রিরে্মন্দে। ভবতি দেছিনঃ ॥ 

সোইন্নৈরভার্থ গুরুভিরুপুক্তৈঃ প্রশাম্যতি | 

অল্পে! মহপ্তিবছুভিষ্ছাদিতোহইগ্রিরিৰেন্ধনৈ ॥ 

স চাল্লৈললবুভিশ্চান্ৈরূপযুট্টকর্বিরুদ্ধতে। 

কাষ্টেরগুভিরল্লৈশ্চ সন্থুক্ষিত ইবানলঃ 1 
হৃতদে!ষ প্রমাণেন সদাহারবিধিঃ স্থৃতঃ। 

স্ত্রীনি বাত্র গ্রমাণানি প্রস্থোইদ্ধাড়কমাঢ ক ৪ 

তত্রাবরং প্রস্থমাত্রং তবে শেষে মধামোত্তমে। 

প্রন্থে পরিক্রতে দেয়! ষবাগুঃ স্বল্পতগুল1ং | 

দ্বে চৈবার্ধাঢকে দেয়ে তিশ্রশ্চাপ্যাটকে গতে। 
বিলেপীমুচিতাতস্তক্রা্টতুর্থাংশ কুতাং ততঃ । 

দদ্যাহ্যক্কেম বিধিন1 ক্রিন্নসিকথামপিচ্ছিলাং ॥ 

অন্গিগ্থলবণাৎ শ্বচ্ছমুদগযূষযুতাস্ততঃ । 
অংশদ্বয় প্রমাথেন দদ্যাৎ সুলিগ্ধমোদনং £ 

ভতঃ সঘৃতষণ্ডেন ঘদ্েনেক্তিযবোধিনা ॥ 



স্বশ্রুচতঃ । অধ্যায় ৩৯। ] 

ত্রীনংশান্িতরেস্তোক্জ,মাতৃরাযৌদনং মুছুং । 

ততো! ষথোচিতৎ ভক্তস্তোক্ত,মশ্মৈ বিচক্ষণঃ ॥ 

লাবটৈর্থরিণাদীনাং রসৈরদ্দ্যাৎ সুসংস্কতৈঃ 

হীন মধ্যোত্তমেঘেব বিরেকেষু বিধিঃ স্মৃতঃ | 

এক দ্ধি ব্রিগুণঃ সম্যগাহারস্য ক্রমো ছিতঃ । 

কফ পিভাধিকান্মদ্যনিত্যান্ হীন বিশোধিভাম ॥ 

পেয়াভিষ্যন্দয়েন্তেষাং তর্পণাদিক্রমে। হিতঃ। 

বেদনালাভ নিয়ম শোকটবচিন্ত হেতুভিঃ ॥ 

নরাহ্ুপোধষিতাংশ্চগাপি বিবিক্তবছুপাচরেৎ। 

আঢকাদ্ধাঢ়ক প্রস্থসঙ্খ্যা হোষা বিরেচনে ॥ 

একে। বিরেক শ্রেক্াস্তে! ন দ্বিতীয়ো ইন্তিকশ্চন। 

বলং যন্ত্রিবিধং প্লোক্তমতস্তত ক্রমস্ত্রিধা ॥ 

তত্রান্ক্রম মেকম্ধ বলম্ঃ সকৃদাচরেৎ। 

দ্বিবাচরেন্সধ্যবলল্ত্রীন্বারান্দুব্বলম্তথা ॥ 

কেচিদেবং ক্রমং প্রাভমন্দমধ্যোব্মাগ্রিষু। 

সংসগেণ বিবৃদ্ধেইগ্জৌ দোষকোপ ভয়াস্তজেৎ ॥ 

প্রাকৃম্বাহু তিনে ন্নিগ্ধানন লবণান্ কটু কংত্ততঃ | 
ত্বাছ্বপ্ন লবণান্ ভূয়ঃ শ্বাছ তিক্রারতঃ পরং ॥ 

ন্িগ্ধ রুক্ষানুসাংশচৈব ব্যত্যাসাৎ স্বস্বন্ততঃ। 
কেবলং ন্নেহপীতো বা বাস্তো যশ্চাপি কেবলং ॥ 

স সপ্তরাত্রৎ মন্ুজে। ভুত লঘু ভোজনং। 

কৃতঃ সিরাব্যধো যস্য কৃতং ষস্য চ শোধনং ॥ 

স না পরিহরেন্নীসং যাবদ্বা বলবান্ ভবেৎ। 

এটৈকন্মিন্ পরিহরেদ্বস্তৌ বস্তো ব্র্যহুং ত্রাহং ॥ 
তৃনীয়ে তু পরিহারে যথাযোগৎ সম্বাচরেৎ। 

ক্ৈলপূর্ণামমৃত্তা্ড সধর্মাণো। ব্রণাতৃর।২ ॥ 



অধ্যায় ৩৯।] চিকিৎসিতস্থানহ | ৫০১ 

সিদ্ধ শুদ্ধাক্ষিরোগার্তী জরাতীসারিণশ্চ ষে। 

ক্রুধ্যতঃ কুপিতং পিতৃ কুর্ষ্যাস্তাংস্তান্ুপদ্রবান্॥ 

আয়াস্যতঃ শোচছে বা পিত্তং বিভ্রমমুচ্ছতি | 

মৈথুনোপগমাদেধারান্ বাাধীনাপ্রোতি ছুর্মতিঃ | 

আক্ষেপকৎ পক্ষঘাতমক্ষপ্রগ্রহমেৰ চ। 

গুহাপ্রদেশে শ্বরথুং কাসশ্বাসৌ চ দারুপৌ ॥ 
শুক্তবচ্চাপি রুধিরং সরজস্কৎ প্রবর্ততে । 

লভতে চ দিবাস্বপ্রাত্তাংস্তান্ বাধীন্ কফাত্সকান্ ॥ 

্লীঠোদরং প্রতিষ্ঠায় পাণু,তাং শ্বয়থুং জ্বরং। 

মোহং সদনমঙ্গানামরবিপাকং তখারুচি* | 

তমসা চাভিভুতস্ত শ্বপ্নীমেবাভিনন্দতি । 

উচ্চৈঃ সম্ভাষপাদ্বাযুঃ শিরপ্যাপাদয়েদ্রুজং ॥ 

ঘআন্দাং জাডামক্িত্রত্বং বাধির্ধাং মুকত1ৎ তথা । 

হম্পমোক্ষমধীমন্থ মরদিতঞ্চ স্বদারুণ' | 

নেব্রস্তস্তৎ নিমেষং বা তৃষ্তাং কাসং প্রজাগরং ॥ 

লভতে দস্তচালং চ তাংস্তাংশ্চান্যান্থনপদ্রবান্। 

যানয়ানাত্ত, লভতেচ্ছর্দি মৃচ্ছ? ভ্রমক্রমান্॥ 
তখৈবাঙ্গগ্রহং ঘোরমিক্ট্রিয়াণাঞ্চ বিভ্রমং 1 

চিরাসনাত্থ! স্ানাচ্ছেণ্যাং ভবতি বেদন! ॥ 

অতিচং ক্রমনাদ্বাযুর্জজবয়োঃ কুরুতে রজঃ। 

পকৃখিপ্রশোষৎ শোফং বা পাদহর্ষমথাপি বা॥ 

শীতসস্ভোগ তোয়ানাং সেবা মারুতবুদ্ধয়ে | 

ততোইঙ্গমর্দবিষ্টন্ত শূলাধ্বান প্রবেপকাঃ ॥ 

বাতাতপাভ্যাং বৈবর্ণং জরং চাপি সমাপ্র,য়াৎ। 

বিরদ্ধাধাশনান্ মৃত্যুং ব্যাধিং বা ঘোরমুচ্ছতি ॥ 

অসাত্ম্য ভোজনং ছন্যাদ্ বলবর্ণমসংশয়ং। 
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অনাত্মবস্তঃ পুয়দ ভূঙ্জতে যেহপ্রমাণতঃ। 

রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্ন,বস্তি হি 
বাপদাং কাঁরণং বীক্ষ্য ব্যাপতস্বেতাস্থবৃদ্ধিমান্ । 

প্রযতে তাতৃবারেশগো প্রতানীকেন ভেতুনা ॥ 
বিরিক্তবা ন্তৈহ্রিণৈণ লাবকাঃ শশশ্চ সেবাঃ সমযূর তিত্তিরিঃ। 

সষষ্টিকাশ্চৈব পুরাণশালয়ভ্ত থৈব মুদগা! লঘু যচ্চ কীর্তিতং | 

চত্বারিংশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো! ধুমনস্যাকবলগ্রহ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যান্যামঃ । 

ধূমঃ পঞ্চবিধ ভবতি। তদ্যথ1 ।_-প্রায়োগিকঃ স্নেহনো, বৈরে- 

চনঃ কাসপ্ো বামনীয়শ্চেতি | 

'তত্রেলাদিনা কুষ্ঠনগরবগেণ শ্রক্ষপিষ্টেন স্বাদশাঙ্গলং শরকাগ্ং 

গ্গৌল্মণাষ্টাঙ্গলং বেষ্য়িত্বা লেপয়েদেষ! বর্তিঃ প্রায়োগিকে। স্্েছ 

ফলসার মধূচ্চিষ্ট সর্জরস গুগ্শুলু প্রভৃতিভিঃ স্মেহমিশ্রৈঃ প্রেহছনে । 

শিরোবিরেচন-দ্রবোর্বৈরেচনে ।  ব্ুহত্ী কণ্টকারিকা ত্রিকটুক 

কাঁদমর্দ হিংশ্থিশ্বদীত্বত্মনঃ শিলাচ্ছিন্নরহা কর্কটশূঙ্গী প্রভৃতিভিঃ কাস- 
হরৈম্চ কাসস্রে। স্নায়ু চর্ম খুর শৃঙ্গ কর্কটকাস্থি শু মত্য্য বলরকৃমি 

প্রভৃতিভির্বামনীয়ৈশ্চ বামনীয়ে। 

তর বস্তি নেত্রদ্রটব্য ধূ্মনেত্রত্রব্যাণি ব্যাধ্যাতানি ভবস্তি। 
ধূমনেত্রস্ত কনিষ্ঠিকাপরিণাহমগ্রে কলায়মান্রং শ্রোতোমূলেইস্ুষ্ঠ পরিণণং 

ধূমবর্তি প্রবেশ শোতোহস্কুলান্তষ্টচত্বারিংশৎ প্রায়োগিকে । দ্বাত্রিং- 

শৎ ন্সেহনে | চতুর্ব্বিংশতিকরেচনে । ষোড়শাঙ্ুলং কাসছে বাম- 

নীয়েচ। এতে অপি কোলাস্ষিমাত্র চ্ছিত্রে ভবতঃ। ব্রণনেত্রমষ্টা- 
হুলং ব্রণধূপনার্ধং কলাঁয়পরিমণ্ডলৎ কুলখবাহি স্রোত ইতি । 
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অথ সুখোপবিষ্টঃ সুমন খজধোদৃষ্টি রতজ্ভ্রিতঃ ন্গেহাকাং প্রদী- 
স্টাগ্রাং বন্তিং নেত্র আ্রোতসি প্রণিধায় ধূমং পিবেৎ। 

মুখেন তং পিবেৎ পূর্বং নাসিকাভ্যাং ততঃ পিবেৎ। 

মুখ পীতং মুখেনৈৰ বমেৎ পীতঞ্চ নাসয়। | 

মুখেন ধূমমাদায় নাসিকাভ্যাং ন নির্থরেৎ। 

তেন ছি গ্রতিলোমেন দৃষ্টিস্তত্র বিহন্যতে ॥ 

বিশেষতন্ত প্রায়োগিক ম্রাণেনাদদীত স্বেহনং মুখনাসাভ্যাৎ নাসি- 

কয়া বৈরেচনং সুখৈনৈবেতরৌ তত্র প্রায়োগিকে বর্তিং ব্যপগত 

শরকাণ্ডাং নিবাতাতপশুফামঙ্গারেঘবদীপ্য নেত্রমূল আোতসি প্রযুজ্য 
ধমমাহরেতি ক্রয়া। এবং শ্বেহনং বৈরেচনিকঞ্চ কুর্ধ্যাদ্িতি । 

ইতরয়োর্বযপেত ধূমোঙ্গার স্থিরে সমাহিতে শরাবে প্রক্ষিপ্ায বর্তিং 
মুঙ্গচ্ছিদ্রেণান্যেন শরাবেণ পিধাব তম্মিন চ্ছিজ্জে নেত্রমূলং সংযোক্য 

ধূমমাদেবেত। প্রশান্তে ধূমে ব্তিনবশিষ্টাং প্রক্ষিপ্য পুনরপি শুষং 
পানয়েদাদোষ-বিশুদ্ধেরেষ ধূম পানোপায়বিধিঃ | 

তত্র শোকশ্রমভয়ামযৌক্ট্য বিষরক্কপিত্ত মদমুচ্ছ। দাহ পিপাস॥ 
পাওুরোগ তালুশোষ চ্ছর্দি শিরোইভিঘাতোদগারাপতর্পিত তিমির 
প্রমেহোদরাধ়ানোদ্ধব[তার্তী বাল বুদ্ধ তূর্বল বিবিক্গান্তাপিত জ্লাগরিত 

গরভিণী রুক্ষ ক্ষীণ ক্ষতোরস্ক মধু স্বত দধি ছুপ্ধ মংস্য মদ্যযবাগু 
পীতাল্লকফাশ্চ ন ধূমমাসেবেরন্্। 

অকালপ্টতঃ কুরুতে ভ্রম মুচ্ছা শিরোরুজঃ। 

ত্রাণ শ্রোত্রাক্ষি দিহবানামুপবাতঞ্চ দারণং ॥ 

আদ্যান্ত ব্রয়ে। ধূম। দ্বাদশন্থ কালেষপোদয়াঃ। তদ্যথা। ক্ষত- 

দন্ত প্রক্ষালন নন্য ম্লান ভোঞ্রন দিবাম্বপ্র মৈথুন চ্ছর্দি মৃত্রোচ্চার- 
রুষিত শন্ত্রকন্মান্তেঘিতি। তত্র মুত্রোচ্চার ক্ষবধু রুষিত মৈথুনাস্তেযু 

শ্গৈহিকঃ স্নানচ্ছর্দন দিবাহ্বপ্রাস্তেযু বৈরেচনঃ । 
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দন্তপ্রক্ষালন নসাঙ্গান ভোজন শন্্কন্মীন্তেষু প্রায়োগিক ইতি । 
তত্র স্বেহেনেো। বাতং শময়তি ন্সেহণছুপলেপাচ্চ বৈরেচনঃ শ্লেক্াণমুৎ- 

ক্লেশ্যাপকর্ষতি রৌক্ষ্যাত্তৈক্ষ্যাদৌক্ত্যাদ্বৈষদ্যাচ্চ। প্রায়োগিক: শ্লেম্বাণ- 
মুক্রেশয়ত্যুতক্রিষ্টং চাঁপকর্ষতি সাধারণত্বাৎ পুর্ব্বাভ্যামিতি | 

ভবতি ত্র | 

নরো ধূমোপয়োগান্চ প্রসন্নেক্জ্রয় বাঙ্মনাঃ। 

দুটকেশছিজশ্মশ্র স্থগন্ধি বিশদাননঃ ॥ 

কাসশ্বাসারোচকাস্যোপলেপ শ্বরভেদ মুখাআাব বমধু তন্দ্রা নিদ্রা 

তনুমন্যান্তস্ত পীনস শিরোরোগ কর্ণাক্ষি শুল বাত কফনিমিভ্তাশ্চালা 

মুখরোগা ন ভবস্তি । 

তস্য ষোগাতিষোগো বিজ্ঞাতব্ো তত্রযোগো। রোগ প্রশমনোহতি- 

যোগে রোগাপ্রশমনস্তালু গলশোব পবিদাহ্থ পিপাসা মুচ্ছ1 ভ্রম মঞ্চ- 

কর্ণাক্ষি দৃষ্টিনামারোগ দৌর্বল্যানীত্যযোগেো। জনয়তি । 

চায়োগিকং ত্রী-স্ত্রীকুচ্ছালানদদীত | মুখ নাসিকাভাঞ্চ পর্যায়াং 

্রীশ্চতুরোবেতি | ন্ৈহিকং যাবদশ্র প্রবৃত্তিং। বৈরেচনিকমাদোষ 
দর্শনাৎ। ভিলতগ্ডল যবাগূু পীতেন পাঁতবো বামনীয়ঃ1 গ্রাসাজ্ত- 

রেষু কবাসত্ব ইতি। ব্রণধূমং শরাবসম্প,টেপনীতেন নেত্রেণ ব্রণমান- 
যে ধূমনাদ্েদনোপশমে। ব্রপবৈশদামাত্রাবোপশমশ্চ ভবতি । 

বিধিরেষ সমাসেন ধুমসাভিছিতে। ময়! | 

নস্যস্যাতঃ প্রবক্ষামি বিধিং নিরবশেষতঃ ॥ 

ওষধমৌষধসিদ্ধো! বা! স্বেহো বা নাসিকাভ্যাৎ দীয় ইত্তি নসাঃ 

'ুদ স্বিবিধং শিরো বিরেচনং স্েেহনঞ্চ তদ্ দ্বিবিমপি পঞ্চবা । তদাথা 

নস্যং শিরোৰিরেচনং গ্রতিমর্শোহবপীড়ং প্রধমনঞ্চ । শ্ছেযু নসা: 

প্রধানং শিরোবিরেচনঞ্চ নস্য-বিকল্পঃ প্রতিমর্শঃ শিরোবিরেচন বিক- 

'ল্লোহবপীড়ঃ প্রধমনঞ্চ । ততো নস্য শহ্দঃ পঞ্চধা নিপাতিত: 1 তত্র 

যঃ ন্নেহনার্থং শুন্যশিরসাং শ্রীবান্থন্ধোরসাং বলজননার্থং দৃষ্টিগ্রসাদ- 
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জননার্থং বা স্নেহ বিধীয়তে তন্মিন্ বৈশেষিকো। নস্য শবঃ। তত্ত, 

নসাং দেয়ং বাতাভিভূতে শিরসি দত্তকেশ শ্শ্রপ্রপাত দারুণ কর্ণশুল 

কর্ণক্ষেড় তিমিরস্ববোঁপঘাত নাসারোগাসা শোষাপবাহুকাকালঙ্গবলী 

পলিত প্রাহূর্ভাব দারুণ প্রবাধেষু বাতপৈত্তিকেষু মুখরোগেঘন্যেধু চ 
বাতপিন্তহর দ্রব্যসিদ্ধেন স্নেছেনেতি । 

শিরোবিরেচন: শ্রেক্সণাভিব্যাপ্ত তালুক শিরদামরোচক শিরে! 

গৌরব শৃল পীনসাদ্বাবভেদক কৃমি প্রতিশ।াধাপস্মারগন্ধা-জ্ঞানে- 

ঘন্যেবু বোর্দজব্র-গতেষু কফজেষু বিকারেযু শিরোবিরেচন দ্রব্যস্তৎ 

সিদ্ধেন বা স্েহেনেতি। 

তট্রেতদ দ্বিবিধম ভূক্তবতোহন্নকালে পূর্বাহ্ন শ্লেম্সরোগিণাং 

মধ্যে পিত্তরোগিণামপরাহে বাতরোগিণাম । 

অথ পুরুষায্ব শিরোবিরেচনীয়ায় দন্তকাষ্ঠ ধূমপানাভ্যাৎ বিশুদ্ধ- 
বন্ধশ্রোতসে পাণিতাপ-পরিস্থিক্ব-মৃদিতগল-কপোল ললাট-প্রদেশায় 

বাতাতপ-রজোহীন-বেশন্থান্তান শায়িনে প্রসারিত-কর-চরণায় কিঞ্চিৎ" 

প্রবিলস্থিত-শিরসে বঙ্গাচ্ছাদিত-নেত্রায় বামছস্ত প্রদেশিনা-গ্রোননামিত- 

নাসাগ্রাযফ বিশুদ্ধ-আ্বোতসি দক্ষিণ হস্তেন স্নেহ মুফণান্ু তণ্ড২ রলত 

স্থবর্ণ তাত মৃতপাত্র শুক্তীনামন্যতমন্তং শুক্তযা পিচুনা বা সণ 

স্নেহমদ্রতমাসিঞ্চেবাবচ্ছিন্ন-ধারং যগ| নেত্রে ন প্রাপ্পোতি,। 

স্নেহেইবিচ্যমানে তু শিরেো নৈব গ্রকম্পয়েৎ। 

ন কুপ্যেন্ন গ্রভাষেচ্চ নক্ষ-য়ান হমেত্তথ। | 

এতৈর্বি বিহতঃ ন্সেহে! ন সম্যক্ প্রতিপদ্যতে । 

ততঃ কাসপ্রতিশ্যায় শিরোহক্ষি গদসস্তবঃ || 

তা প্রমাণমষ্টৌো বিন্দবঃ গ্রদেশিনী পব্বদ্বয় নিঃস্যতাঃ গ্রাথম 

মাত্র! দ্বিতীয়। শুক্তিস্ত তীয়! পাণিশুক্তিরিতোতাস্তিশ্ো মাত। যথা 

বলং প্রযোল্যাঃ। ন্নেহনস্যং ন চোপগিলেৎ কৃথং চিদিতি | 
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শৃঙ্গাটক মভিপ্লাব্য নিরেতি বদনাদ্যথ1। 

কফোতক্লেণ ভয়চ্ৈব নিষ্ঠীবেদ বিধারয়ন্ ॥। 

দ্রত্তে চ পুনরপি সংশ্বেদ্য গল কপোলাদীন্ ধুম মাসেবেত ভোজয়ে 

চৈনমভিষ্যন্দি ততোহস্যাঁচারিকমাদিশেৎ । রজে। ধুষ স্সেহাতপ- 

মদ্যদ্রবপানশিরঃ ন্নানাতিপান ক্রোধাদীনি চ পরিহরেৎ। 
তস্য যোগাতিযোগানং বিজ্ঞানাং ভবতি । 

লাঘবং ষিরসো যোগে সুখস্বপ্র,প্রবোধনম্। 

বিকারোপশমঃ শুদ্ধিরিক্দরিয়াণাং মনঃ লুথম্ ॥ 

কফ প্রসেকঃ শিরসো গুরুতেন্দ্রিয় বিভ্রমঃ। 

লক্ষণং মুদ্প্্যতি ন্গিদ্ধে রুক্ষং তত্রাবচারয়েৎ।। 
অযোগে চৈব বৈগুণ্যমিক্ডিয়াণাঞ্চ রুক্ষতা । 

রোগাশান্তিশ্চ তত্রে্ং ভূয়ে। নস্যং প্রযোজয়েৎ 

চত্বারো বিন্দবঃ ষড়বা তথাষ্টৌ বা যথাবলং। 

শিরোবিরেক স্বেহস্য প্রমাণনভিনির্দেশেত ॥ 

নস্যে ত্রীন্্যপদিষ্টামি লক্ষণানি গ্রযোগতঃ 

শুদ্ধ হীনাতি সংজ্ঞাঁনি বিশেষাচ্ছান্জরচি গ্তটকৈঃ ॥ 

লাঘবং শিরনঃ শুদ্ধিঃ আভসাং ব্যাধিনির্জয়ঃ | 

ভিতেন্ড্রিয় প্রনাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধিলক্ষণম্ || 

কণ্ডপদেহৌ গুরুতা তজ্রোতসাঙ্কফ সংশ্ববঃ । 
ুর্রি' হীনবিশুদ্ধে তু লক্ষণং পরিকীৰ্তিতম্ | 
মস্তলুঙ্গাগমো বাতবৃদ্ধিরিক্জ্ির বিভ্রমঃ | 

শূন্যতা শিরসম্চপি মুদ্রি গাটবিরেচিতে ॥ 
হীনাতি শুদ্ধে শিরসি কফ বাতত্বমাচরে। 

সম্যপ্িশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যং নিষেচয়েৎ ॥। 

একান্তরং দ্ব্যওরং বা সপ্তাহং বা পুনঃপুনঃ | 

একবিংশতি রাত্রং ৭ যাবদ্বা সাধু মন্যতে || 
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মারুতেনাভিভূতস্য বাত্যন্তং যপা দেহিনঃ। 

ধ্বিকাপঞ্চাপি দাতবাং নস্যং তস্য বিজানত। ॥ 

অবপীড়স্ত শিরোবিরেচনবদভিষান্দ সর্পদষ্ট বিসংজ্ঞেভ্যে। দদ্যাচ্ছি- 
রোবিরেচন দ্রব্যাণামন্যতমমবপীড়্যাবপিব্য চেতো। বিকার কৃমিবিষ1- 

ভিপন্নানাৎ চূর্ণং প্রধমেৎ। শর্করেক্ষুরসপ্গীর ত্বত মাংসরসানামন্যতমং 
ক্ষীণানাৎ শোণিতপিত্তে চ বিদধ্যাৎ। 

রুশ ছুর্ব্বল ভীরুণাং স্থুকুমারস্যযোধিতাম্ | 

শৃতাঃ নেহ1ঃ শিরঃ শুদ্ধ্যে কন্কন্তেভ্যো যথাহিতঃ || 

নস্যেন পরিহ্র্তব্যো ভূক্তবানপতর্পিতো হন্যর্থ তরুণ প্রতিষ্তায়ী 

গর্ভিণী পীত স্নেহোদক মদ্যদ্রবোহলীর্ণী দভ্তবস্তিঃ কুদ্ধো! গরার্তস্তুষিত 
শোকাভিভূতঃ শ্রান্তে বালে বৃদ্ধো বেগাবরোধিতঃ শিরঃ স্নাতুকাম- 

শ্চেতি।। অনার্ভবে চান্রে নসাধূমৌ পরিহরেৎ। তত্র হীনাঁতিমাত্রা- 
তিশীতোষ্ সহসা প্রদানাতি প্রবিলম্বিত শিরস উচ্ছিংঘতো! বিচ'লতো! 

ইভ্যবহরতে1 ব1 প্রতিষিদ্ধ প্রদানাচ্চ বাপদ। ভবস্তি তৃষ্ঞোদগারাদয়ো 

দোষনিমিত্তাঃ ক্গয়জাশ্চ 

ভবতশ্চাত্র 

নস্যে শিরোবিরেকে চ ব্যাপদে দ্বিবিধাঃ ম্মতাঃ। 

দোষোৎ ক্লেশাৎ ক্ষয়াচ্চৈব বিজেয়ান্তা যথা ক্রমম্ ॥| 

দোষোৎ ক্লেশনিমিত্তাংস্ত জয়েচ্ছমন শোধটনঃ | 

অথ 'য়নিমিত্তাংস্ত যথাম্বং বৃহণং হিতম্ || 

প্রতিমর্বশ্চডু্দশন্থ কালেযুপাদেয়ঃ । তদাথা । তল্লোখিতেন 

প্রক্ষালিত ঘন্তেন গৃহানিগচ্ছৃত। ব্যাঁয়ামব্যবাঁয়াধৰ পরিশ্রাস্তেন মৃত্রো- 

চ্চারকবণাপ্রনান্তে ভূক্তবত। ছদ্দিতবত। দিবান্বপ্রোথতেন সায়ঞ্চেতি। 

তত্র তল্লোখিতেনাসেবিতঃ প্রতিমর্শো। রাত্রা বুপচিত নাসাকআ্োতো- 

মলমুপহস্তি মনঃ প্রসাদঞ্চ করোতি। প্রক্গালিত দস্তেনাসেবিতে 

দস্তামাং দৃঢ় তাং বদনসৌগন্ধ্যৎ চাপাদরতি। গৃহপ্রগচ্ছতা সেবিতে! 
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নাস আোতসঃ ক্রিন্নতয়! রজোধূমো বা নাবাধতে | ব্যায়াম মৈথুনাচ্চ 

পরিশ্রান্তেনামেবিতঃ শ্রম মুপহস্তি। মুত্রোচ্চারাস্তে বা সেবিতো 
দৃষ্টেগু-রুত্বমুপনক়তি । কবলাঞ্রনাস্তে সেবিতে। দৃষ্টিং প্রসাদয়তি। 
অভুক্তবতা সেবিতঃ শ্রোতসাৎ বিশুদ্ধিং লঘুতাং চাপাদয়তি। 

বাস্তেনাসেবিতঃ শ্রোতোবিলগ্রং শ্লেম্মাণমপোহা ভক্ত ক।জ্কামাপাদর়তি। 

দিবাস্বপ্রোখিতেনাসেবিতো নিদ্রা-শেষং গুরুত্ব মলং চাপোহ্য 

চিত্তৈকাগ্র্যং জনয়তি । সায়ং চাসেবিতঃ সুখনিদ্রা-প্রবোধং চেতি। 

ঈশছুচ্ছিংঘতঃ স্নেহে। যাণদ্বক্ত,ং প্রপদ্যতে | 

নস্তে নিষিক্তং তং বিদ্যা প্রততমর্শং প্রমাণতঃ || 

নস্যেন রোগা শাম্যন্তি নরাণামুদ্ধ লক্রজ1 | 

ইক্ক্রিরাাং চ বৈমল্যং কুর্য্যাদাস্যং সুগন্ধি 5 ॥ 

হন্ুদত্তশিরোগ্রীবাত্রিক বাহৃরস1ং বলম্। 
বলী পলিত খালিত্যব্যঙ্গানাং চাঁপ্যসম্ভবঃ ॥ 

তৈলং কফে সবাতে স্যাৎ কেবলৎ পবনে বসাম্। 

দদ্যাৎ সর্পিঃ সদ! পিত্তে মজ্জানং চ সমারুতে ॥ 

চতুব্বিধস্য স্নেহন্য বিধিরেন প্রকীন্তিতঃ | 
শ্লেম্ষস্থানা বিরোধিত্বান্েষু তৈলং বিধীয়তে ॥ 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কবল গ্রহণে বিধিম্ । 

চতুর্ধী কবল: স্নেহী প্রসাধী শোধিরোপণো ॥ 
নিগ্ধোষ্ঃঃ নেহিকে। ৰাতে ন্বাছশীতৈঃ প্রসাদনঃ। 

পিত্তে কট্ম্র লবটৈ রূক্ষোষৈঃ শোধনঃ কফে | 
কষায় তিক্ত মধুটরঃ কটুকৈঃ রোপণো বরণে । 

চতুর্দ্িধস্য চৈবাস্য নিশেষে হয়ং প্রকীর্তিতঃ | 

তত্র ত্রিকটু্ বচা সর্ধপ হরীতব্টী কল্ধমালোড্য তৈল শুক্ত সুবা 

মুত্র ক্ষার মধুনামন্যতমেন সলবণমভিপ্রতপ্রমুপন্িনন মৃদিত গল 

কপোল ল্লাটগ্রদেশে ধাবয়েখ। 
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স্থখং সঞ্চার্ধ্যতে যাতু মাত্র। সা কবলে স্থৃতা। 

অসবঞ্চার্য্য তুষ। মাত্রা গণ্ড.ষঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥ 

তারচ্চ ধারয়িতব্যোইনন্যমনসোন্নত দেছেন যাবদ্দোষ পরিপূর্ণ 

কপোলত্বং নাস! শ্রোতে! নয়ন পরিপ্লাবশ্চ ভবতি তদ| বিমোক্তব্যঃ 

পুনশ্চান্তে! গৃহীতব্য ইতি। 
এবৎ ন্বেহপয়ঃ ক্ষৌত্ররস মুত্রানতর সম্ত-তাঃ । 
কষায়োঞ্জোদকাভ্যাঞ্চ কবল! দোষতো৷ হিত1ঃ || 

ব্যাধেরপচয় স্ষ্টিবর্বশদ্যং বক্ত,লাঘবং | 

ইন্দ্রিয়াণা" প্রসাদশ্চ কবলে শুদ্ধিলক্ষণং || 
হীনে জংড্যকফোতপ্লেশাবরসংজ্ঞানমেব চ। 

অতিষোগান্থুথে পাকঃ শোষতৃষ্ণারুচিক্রমাঃ 11 

শোধনীয় বিশেষেণ ভবস্ত্যেবং ন সংশয়ঃ। 

তিল! নীলোত্পলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেবচ॥ 

সক্ষৌভ্রো দগ্ধ ব্তস্ত গণ্ুষো দাহনাশনঃ 1 
কবলস্য ৰিধিহ্েষ সমাসেন প্রকীর্তিতঃ || 

বিভজ্য ভেষজং বুদ্ধ কুবর্বাত প্রতিসারণং । 

কন্ধো রসক্রিয়া ক্ষৌদ্রং চূর্ণঞ্চেতি চতুরবি্বধং || 
অঙ্গুল্যগ্র প্রণীতত্ত যথাস্বং মুখরোগিণাং। 

তন্মিন্তোগমযোগঞ্চ কবলোক্তং বিভাবয়েৎ || 

তানেব শময়েদ্বযাধীন্ কবলো যানপেনহতি । 

দোষদ্ব মনভিব্যন্দি ভোজর়েচ্চ তথা নরং || 

ইতি শ্রীসৌশ্রুত আযুর্বেদশাস্ত্রে চতুর্থং 
চিকিৎপিতন্থানং সমাপ্তং ॥ 





কলস্হানহ | 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাভোইহ্পানরক্ষাঁকপ্পং ব্যাখ্যাল্যামঃ। 

দন্ব লরি কাশিপতি স্তপোধন্ধমভৃতভাংবরঃ | 

স্থশ্রত প্রভৃতীন্ শিষ্যান্ শশাসাহি তশাসনান্।। 

রিপবোবিক্রমাক্রাস্তা যে চ স্থে কৃত্যুতাং গতাঃ। 

সিস্থক্ষবঃ ক্রোধবিঘং বিবরং প্রাপাযতাদৃশং ॥। 

বিষৈহি/ম্তানি পুণৎ নৃপতিং দুষ্টচেতসঃ | 

স্ত্িয়োবা বিবিধান্ ধোগান্ কদাচিৎ স্থুভগেচ্ছয়! || 

বিষকনোণপষোগাদ্ব ক্ষণ।জ্জছ্যাদকুন্নরঃ | 

তশ্মাছৈদ্যেন সততং বিষাদ্রক্ষ্যো নরাধিপঃ || 

যম্মাচ্চ চেতোহনি তাত্বমশ্ববত প্রথিতং নৃণাং | 

ম বিশ্বসেত্ততোরাক্গা কদাচিদপি কস্যচিৎ |। 

কুলীনৎ ধ্শি্এিকৎ জিদ্ধং স্থভৃতৎ সততো খিতং 

অলুন্ধমশঠং ভকং কতত্বং প্রিয়দর্শনং || 

ক্রোধপারুষ্য মাতসর্ষ্য মদালস্য বিবর্জিতং । 

জিতেক্দ্রিয়ং ক্ষমাবস্তং শুচিং শীলদয়াস্বিতং || 

মেধাবিন মসংশ্রাস্ত মন্গরক্তং হিতৈষিণং । 

পট,ং প্রগল.ভং নিপুণং দক্ষং মায়াবি বর্জিতং ০ পা 
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পূর্ব্বোটক্তশ্চ গুণৈধুক্তিং নিত্যং সন্মিহিতাগদং । 

মহানসে প্রযুজীত্ত বৈদ্যৎ তদ্ধিদ্য পুজিতং || 

গ্রসস্ত দ্রিগদেশ কৃতং শুচিভাগ্ডং মহচ্ছুচি | 

সঙ্জালকং গবাক্ষাঢ্য মাত্মবর্গ নিষেবিতং || 

বিকক্ষত্থষ্ট সংস্ৃষ্টং সবিতারং কৃতাচ্চনং ৷ 

পরীক্ষিত স্ত্রীপুরুষং ভবেচ্চাপি মহানসং। 
তত্রাধ্যক্ষং নিষুঞ্জীত প্রায়ে। বৈদ্যগুণান্বিতং | 

শুচয়োদক্ষিণ। দক্ষ। বিনীত12 প্রিরদর্শনাঃ।। 

সবিভক্তাঃ স্থমনসেো! নীচ কেশনখা।ঃ স্থিরাঃ | 

শাতাদৃঢ়ঃ সংবমিনঃ কৃতোকীষাঃ ন্থসংযুতাঃ || 
তস্যচাঁজ্ঞ। বিধেষ্কাস্থা বিবিধাঃ পরিকম্মিণঃ | 

আহার স্থিত ষশ্চাপি ভবস্তি প্রাণিনে। যতঃ ॥ 

তন্মান্মহানসে বৈদাঃ এমাদ রছিতে। ভবেৎ। 

মাহানসিক বোঢ়ারঃ সৌপোৌদনিক পৌপিকাঃ ? 
ভবেয়ু বৈদ্যবশগ? যে চাপ্যন্যেতু কেচন। 

ইন্গিতজ্ঞে মনুষ্যাণাৎ বাকৃচেষ্টমুখ বৈকৃতৈঃ ॥ 
বিদ্যাদ্দিবস্য দাতার মেভির্লি লৈশ্চ বুদ্ধিমান্। 
ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টে। বিবক্ষন মোহমেতিচ ॥ 

অপার্থৎ বহুসঙ্কীর্ণং ভাষতে চাঁপিমুট্বৎ। 

স্কোটয়ত্যঙ্থুলীভূমি মকন্মাদ্বিলিখেদ্বসেত ॥ 

বেপথুজায়তে তস্য ত্রস্তশ্চান্টোইন্ক নীক্ষতেন। 
ক্ষামে। বিবর্ণবন্ুশ্চ নখৈঃ কিছ্িচ্ছিনত্ত্যপি ॥ 

আলভেতা সরুদ্দীনঃ করেণচ শিরোরুষ্ান্। 
নিধিয়াস্থরপন্থারৈ বীক্ষতে চ পুনঃ পুনঃ ॥ 

বর্ততে নীপরীতস্ত বিষদাত1 বিচেতনঃ। 

কেচিদ্ভয়াৎ পার্থিবস্য ত্বরিতা বা! তদাজয়া ॥ 
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অসতামপি সন্তোহপি চেষ্টাহ কুর্বন্তি মানব: | 
তম্মাৎপরীক্ষণং কার্ধযং ভূত্যানামাদিতোনৃপৈঃ | 

অন্নে পানে দম্তকা্ঠে তথাইভ্যঙলে ইবলেখনে ॥ 

উৎ্সাদনে কষায়ে চ পরিষেকে ইন্লেপনে । 

অক্ষ বন্সেযু শষ্যাস্্ব কবচাভরেণষুচ ॥. 

পাছুকা!পাদপীঠেষু পৃষ্ঠেষু গজবাজিনাধ । 

বিষজুষ্টেবু চান্যেযু নস্য ধূমাঞ্জনাদিষু ॥ 

লক্ষণানি প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসামপ্যনস্তরং | 

বৃপতক্জান্বলিৎ ন্যস্তং সবিষং ভক্ষয়স্তি ষে ॥ 

তটত্রব তে বিনশ্যন্তি মক্ষিক। বারসাদয়ঃ । 

হুতভুক্তেন চান্নেন ভূশং চটচটায়তে ॥ 

ময়ূরকগ্থপ্রতিমে! জায়তে চাপি ছুঃসহঃ। 
ভিন্নার্চি স্তীক্ষ ধূমশ্চ ন চিরাচ্চোপশাম্যতি ॥ 
চকোরস্যাক্ষি বৈরাগ্যং জাক়তে ক্ষিপ্রমেবতু । 

হুষ্টান্নং বিষসংস্ষ্টং অিয়স্তে জীবজীবকা2 ॥ 

কোণকিল:ম্বর বৈৃত্যং ক্রৌঞ্চস্ত মদমৃচ্ছতি | 
হৃষ্যেন্সযুর উদ্দিগ্রঃ তক্রোশতঃ শুকসারিকে ॥ 

হংসঃ থেরতি চাত্যর্থং ভূঙ্গরাজস্ত কৃজতি ॥ 

পৃষতে। বিস্থজত্যশ্র বিষ্টাং সুঞ্চতি মর্কটঃ | 

সন্িকষ্টাৎক্ততঃ কুরয্যাভ্রাজ্ঞন্তান্ মুগপক্ষিণঃ ॥ 

বেশ্মনোইথ বিভূষার্থৎরক্ষার্থং চাত্মনঃ সদ। | 

উপক্ষিপ্তস্য চাত্রসা বাম্পেণোর্ধং প্রসর্পতা ॥ 

হৃৎপীড়! ভ্রান্ত নেত্রত্বং শিরে। ছঃথঞ্চ জায়তে । 

ভত্রনস্তাঞ্জনে কুষ্ঠৎ রামঠং নলদং মধু ॥ 

কুধ্যাচ্ছিরীষ রজনী চন্দনৈশ্চ প্রলেপনৎ। 

হৃদি চন্দন লেপত্ত তথা স্থথমবাপ্র,য়াৎ ॥ 

১৯ 
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পাণিপ্রাপ্তং পাণিদাছং নখশাতং কন্বোতি চ। 

অত্র গ্রলেপঃস্তামেজ্জগো পাসে মোৎ পলানিচ ॥ 

স চেত শ্রসাদান্মোহাত্ব। তদন্নমুপসেবতে । 

অনীলাবস্ততে। জিহবা ভবতারস-বেদিনী ॥ 

তুদ্যতে দহাতে চাপি গ্লেম্বাচাস্যাৎ প্রসিচ্যতে । 
তত্র বা্পেরিতং কম্ম বচ্চস্যান্দাত্ত কাচীকং ॥ 

মূচ্ছণংছর্দিম ীসার মাধানং দাহ বেপথুঃ। 
ইন্ড্রিয়াণাঞ্চ বৈকৃত্যং কুর্ষযাদামাশয়ং গতং ॥ 
তত্রশু মদ্দনালাবু বিদ্বী কোশাতকী ফলৈ2। 

ছর্দনং দধ্যুদশ্শিস্তা মধ তওলান্ুন1 ॥ 
দাহং মুচ্ছামভীসারং নৃপামিক্ত্িয়-বৈকতং । 
আটোপ পাণ্ুতভাং কাশ্যং কুর্ধযাৎপক্কাশয়ং গং * 

বিরেচনং সসর্পিফৎ তত্রোক্তংনীলিনী ফলং। 

দা! দৃষীবিষারিশ্চ পেয়ে। বা মধুসৎযুতং ॥ 
দ্রবদ্রব্যেু সব্বেষু ক্ষীরমদেযোদ কাদিযু। 

ভবস্তি বিবিধারাজাঃ ফেণবুদ্বুদ জন্ম ভ ॥ 

ছায়াশ্চাত্র ন দৃশ্যন্তে দৃষ্তন্তে যদি বা! পুনঃ |. 

ভবস্তি ষমলাশ্ছিদ্রাস্তন্থ্যোব। বিরুতান্তথ। ॥ 

শাক্স্পানমাংসানি ক্রিনানি বিরসানিচ। 

সদ্যঃ পর্যধিতানীব বিগন্ধানি ভবস্তিচ ॥ 

গন্ধবর্ণ রসৈহীনাঃ সর্বে ভক্ষ্যাঃ ফলানিচ। 

পক্কান্তাশু বিশীর্ধান্তে পাকমামানি ষবস্তি চ ॥ 

বিশশীর্যান্তে কৃষ্চকত্ত দত্ত কাষ্ঠগতেবিষে । 
জিহবাদস্তোষ্ঠ মাংসানাং শ্বযথুশ্চোপজারতে ॥ 
অথাস্ত ধাতকীপুষ্প পথ্যাজন্ুফলাস্থিভিঃ | 

সক্ষোদ্রৈঃ প্রচ্ছিতে শোফে কর্তব্যং প্রতিসারণং ॥ 
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অথবাস্কোট মৃলানি তবচঃ সপ্তচ্ছদন্তব] | 
শিরীষমাধ কাবাপি-সক্ষোপ্রাঃ প্রতিসারণং ॥ 
জিহবানিলেণকবলো দস্তকাষ্ঠবদাদিশেৎ । 
পিচ্ছিলোবহুলোইভ্যঙ্গে! বিবর্ণোব1 বিষান্িতঃ ॥ 

স্কোট জন্মরুঞ্জাশ্রাৰ ত্বকৃপাঁকঃ শ্বেদনংজ্বরঃ 1 

দরণংচাপিমাংসানামভ্যঙ্গে বিষপংযুতে ॥ 

তত্রশীতামুসিকস্ত কর্তব্যমন্ুলেপনহ | 

চন্দনং নাগর কুষ্ঠমুশীরৎ বেণুপত্রি ক! ॥ 

সোম বল্লাযমৃতাশ্বেতা পদ্মংকালীয়কংত্বচং । 

কপিখরসমুত্রাভ্যাং পানমেতচ্চযুজ্যতে | 

উত্সাদনে পরীষেকে কষায়ে চান্ুলেপনে । 

শয্যাবস্ত্রতনুত্রেষু জ্ঞেয়ম ভ্যঙলক্ষণৈই | 
কেশশাতঃ শিরোদুঃখং খেভ্যশ্চরুধিরাগমঃ । 

গ্রন্থিজন্মোত্বমাঙ্গেষু বিষজুষ্টেতু লেপনে ॥ 
প্রলেপোবহুশস্তত্র ভাবিতা:কষ্ঃমূত্তিকাঃ । 

খধ্যপিত্তত্বতশ্যাম! পালিন্দীতও,লীয়টকঃ ॥ 
গোময়ম্বরসোবাপি হিতোবামালতীরসঃ | 

রসোমুষি কপর্র্যাব1 ধূমোবাগারসম্ভবঃ ॥ 

শিরোইভাঙ্গঃ শিরন্ত্াণৎ ম্ানমুষ্বীষমে বচ । 

শ্জশ্চবিষসংস্ষ্টাঃ সাধয়েদনুলেপবৎ ॥ 

মুখলেপেষুখখংশ্যাবং যুক্তমভাঙ্গলক্ষণৈঃ | 

পন্মিনী কণ্টক প্রত্যৈঃ কণ্টকৈশ্চোপচীয়তে ॥ 

তত্রক্ষৌত্রত্বতৎপানং গ্রালেপশ্চন্দনংস্বৃতং | 
পয়স্যামধুকংফঞ্জী বন্ধুজীবপুনর্ণব1 ॥ 
অস্থান্থ্যংকুজরাদীনাং লালাস্রাবোহক্ষিরক্তত1। 

স্ফিক্পাঘুমেড মৃক্ষেু যুক্কেষু স্ফোটসম্ভবঃ ॥ 



সশ্রে্তং। 

তত্রাভ্যঙ্গবদেবেষ্টা যাতৃবাহনয়ো:ক্রিয়া 
শোণিতাগমনং খেত্যঃশিরোরকৃকফলংআঅবঃ 

নসাধূমগতেলিঙ্গ মিজ্ডিয়াণাস্ত বৈকৃতং | 

তরহৃদ্ধৈর্গবাদীনাং,সপ্লিঃসাতিবিষৈঃশৃতৎ ॥ 

পানেনসোচ সশ্বেতং হিতংসমদয়স্তিকং । 

গন্ধহানির্বিবণত্বং পুষ্পাণাৎম্ানতাভবেৎ 

জিপ্রতশ্চ শিরোছুঃখৎ বারিপূর্ণেচলোচনে । 

তত্রবাম্পেরিতং কর্ম মুখালেপেচ যতস্থতং ॥ 

কর্ণ তৈলগতেশোত্র বৈগুণর্ভংশোফবেদনে । 

কর্ণআবশ্চ তত্রাশড কর্তব্যং প্রতিপৃরণৎ ॥ 

স্বরসোবনুপুত্রায়াঃ সন্বতঃক্ষৌদ্রসংযুতঃ । 
সোমবন্করসম্চাপি স্থশীতোহিতইষ্যতে ॥ 

অশ্রাপদেহোদাহশ্চ বেদনাদৃষ্টিবিভ্রমঃ । 
অঞ্জনে বিষসংস্ষ্টে ভবেদান্ধামথাপিবা ॥ 

তত্রসদ্যোত্বতংপেয়ং তর্পণঞ্চ সমাগধং । 

অঞ্জনংমেষশৃঙস্য নির্যযাসোবরুণসাচ ॥ 

মুক্ষকস্যাজ কর্ণস্য ফেণোগো পিত্ত সংযুতঃ। 

কপিখমেষশূঙ্গ্যোশ্চ পুষ্পং ভল্লাতকস্যবা ॥ 

এটৈ কংকারয়েৎপুষ্পৎ বন্ধ,কান্কোটয়োরপি 1 

শোফঃআ্াবস্তপাশ্বাপঃ পাদয়োস্ফোটজন্ম চ॥ 

ভৰস্তিবিষজ্ুষ্টাভ্যাং পাছকাভ্যামসংশয়ং 1 
উপানৎপাদপীঠানি পাছুকাবৎ প্রসাধয়েৎ ॥ 
ভূষণানি হতাচ্চাংষে ন বিভাস্তি যথাপুরা । 

স্বানিস্তানানিহন্ছাশ্চ দাহপাকাবদারণৈঃ | 

পাঁতকাভূষণেষুক্ত মভাঙ্গবিধিমাচরেৎ । 
বিষোপনর্গোবাম্পাদি ভূর্ষণাস্তোষ ঈরিতঃ ॥ 

অধ্যায় ১1] 
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সমীক্ষ্যোপত্রবাংস্তস্য বিদধীত চিকিৎসিতং । 

মহাসুগন্ধিমগদং যং প্রবক্ষ্যামি তং ভিষক্ ॥ 
পানালেপননন্তেবু বিদ্ধীতাঞ্চনেষুচ । 
বিরেচনানি তীক্ষানি কুর্ধ্যাৎপ্রচ্ছর্দনীনিচ ॥ 

সিরাশ্চ ব্যধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রাপ্তংবিআবনংযদি | 
মুষিকাজরুহাবাপি তস্তেবদ্ধাতু ভূপতেঃ ॥ 
করোতিনির্ব্বিষং সর্বমন্নংবিষ দমাযূতং | 

হৃদয়াবরণং নিত্যং কুধ্যাচ্চ মিত্রমধাগঃ | 

পিবেদ্ত্ব তমজেয়াখ্য মমৃতাখ্যঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ 

সর্পির্ধধিপয়ঃক্ষৌন্রং পিবেদ্বা শীতলংজলৎ। 
মযুরান্নকুলান্গোধ! পৃষতান্হরিণানপি ॥ 

সততং ভক্ষয়েচ্চাপি রসাংস্তেষাংপিবেদপি। 

গোধানকুলমাংসেষু হরিণস্তচ বুদ্ধিমান্ ॥ 

দদ্যাৎ স্তৃপিষ্টান্ পালিন্দীং মধূকং শর্করাস্তথ!। 

শর্করাতিবিষে দেয়ে মাযুরে সমহৌষধে। 

পার্ষতেচাপি দেয়াংস্থাং পিপ্পল্যঃ সমহৌষধাঃ | 
সক্ষৌব্রঃসঘ্বতশ্চৈব শিশীযুষোহ্িতঃসদ] | 
বিষদ্রানিচ সেবেত ভক্ষ্যভোজ্যানি বুদ্ধিমান্ ॥ 

পিপ্পলীমধুকক্ষৌদ্র শকরেক্ষু রসান্ুভিঃ । 

ছর্দয়েদ্গুপ্রন্থদয়ো ভক্ষিতং বদ বা বিষং ॥ 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 

অথাতঃ স্থাবর বিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখা ন্থ্যামঃ 1 

স্পাবরঞীঙ্গমধ্েব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে | 

দশাধিষ্ঠানমাদান্ত দ্বিতীয়ংযোড়শা শ্রয়ং ॥ 
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মূলং পত্র ফলং পুষ্পং ত্বক ক্ষীরংসারএবচ।: 
নির্ধযাসো! ধাতবশ্চৈব কন্দশ্চ দশম: স্ৃতঃ | 

তত্রক্লীতকাশ্বমা রগুঞ্জা স্থবন্ধগর্গর ককরঘাটবিহ্যচ্ছিখাবিজ়!নীত্য- 

ষ্টোমূলবিষাঁণি। বিষপত্রিকালম্বাবরদারুককরস্তমহাকরস্ভাঁণি পঞ্চ পত্র 
বিষাণি। কুমুদ্ধতীবেণুকাকরস্ত মহাকরস্ত কৰ্কোটক রেগুকথদেয তক 

চর্ধবরীভগন্ধ! সর্পবাতিনন্দন সারপাকানীতি দ্বাদশফলবিষাণি । বেত্র- 

কাদন্ববল্লীজকরস্তভ মহাকরস্তানি পঞ্চপুষ্পবিষাণি। অন্ত্রপাচককর্তরীয় 

সৌরীয়ককরঘাট করস্ত নন্দনবরাটকানি সপ্তত্বক সারনিধ্যাস বিষাণি। 
কুমুদস্্ো্ন,হীজালক্ষীর্ধ্যাপি ত্রীনিক্ষীরবিযাণি। ফেণাশ্মভস্মহরিতালঞ্ছে 

ধাতৃুবিষে। কালকুটবতসনাভ সর্ষপ কপালত্ড ক্দমক বৈরাটক 

মুস্তক শৃ্গীবিষ প্রপৌওুরিক মুলক হালাহল মহাবিষ কর্কটকানীতি 
ত্রয়োদশকন্বিষাণি । ইত্যেবং পঞ্চপঞ্চাশৎ স্থাবর বিষাপি তবস্তি।। 

চত্বারিবৎসনান্ডানি মুস্তকে দ্বে প্রকীন্তিতে । 

বটচৈব সর্ষপান্তাহুঃ শেষান্তেটককমেবতু। 

উদ্দেষ্টনং মুপবিষেঃপ্রলাপোমোহএবচ । 

জস্তাঙ্গোদ্ধে্নশ্বাস। জ্ঞেয়াঃপন্রবিষেণতু ॥ 

মুফশোফঃফলবিষেপ্রাহোহনঘ্বেষ এবচ । 

ভবেৎ পুম্পবিষৈশ্ছর্দিরাধ্মানং মোহ এব চ॥ 

ত্বক্সার নির্যাস বিষৈরুপ যুকৈর্ভবন্তি ভি । 

আস্ত দৌর্গন্ধ্য পারুষা শিরোরুক কফ সংত্রবাঃ ॥ 

ফেণাগমঃ ক্ষীর বিষে বিড় তেদে। জিন্তজিহবতা । 

হৃৎপীড়নং ধাতুবিষে শ্মচ্ছ! দাহশ্চ তালুর 

প্রায়েণ কাল ঘাতীনি বিষান্তেতানি নির্দিশেৎ। 

কন্দজানি তু তীক্ষানি তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরং ॥ 

স্পর্শাইজ্ঞানং কালকুটে বেপথুঃ স্তস্তএবচ। 

গ্রীবাস্তস্তে বংসনাভে পীতবিণ৭মুত্র নেত্রতা ॥ 
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সর্ষপে বাঁত বৈগুণ্য মানাহো। গ্রস্থিজন্ম চ। 

গ্রীবা! দৌর্বলা বাঁকসঙ্গৌ পালকে হন্ুমতাবিহ ॥ 

প্রসেকঃ কর্দমাথ্যেতু বিড়িভেদে৷ নেত্রপীততা । 
বৈরাটকেনণঙ্গছঃখং শিরোরোগশ্চ জার়তে ॥ 

গাত্রস্তস্তো! বেপথুশ্চ জায়তে মুস্তকেন তু । 

শৃঙ্গীবিষেণাঙ্সাদ দাহোদর বিবৃদ্ধয়ঃ ॥ 

পুণ্ডরীকেন রক্তত্বমক্ষোবৃদ্ধি স্তথোদরে। 

বৈধর্ণ্যং মূলটৈশ্ছর্দি হিকাশোফ প্রমূড়তাঃ ॥ 
চিরেণোচ্ছসিতি শ্তাবেো! নরে। হালাহলেন বৈ। 

মহাবিষেণ হৃদয়ে গ্রস্থিশলোদ্গমৌ ভূশৎ ॥ 
কর্জটে 2োৎপতত্যুর্ধং হসন্দস্তান্দমশত্যপি | 
কন্দজান্থাগ্রবীর্য্যাণি প্রযুক্তাণি ত্রয়োদশ ॥ 

সর্বানিকুশটলভ্তেকয়ান্যেতানি দশভিগ গৈ 

রুক্ষ মুষ্ণংতথা তীক্ষৎ হুক্্নাশ্ড ব্যবায়িচ ॥ 

বিকাশি বিশদঞ্চে লঘৃপাকি চ তৎস্থৃতৎ। 

তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্বায়ু মৌষ্ট্যাৎপিভতং সশোণিতং | 

মানসং মোহয়েকক্ষ্যাদঙ্গ বন্ধান্ ছিনত্তযপি । 

শরীরাবয়বান্ পৌন্ম্যাৎ প্রবিশেদ্ধিকরো তিচ ॥ 
আশুত্বাদাণ্ড তদ্বস্তি ব্যবায়াৎ প্রকৃতিৎ ভজেৎ। 

ক্ষপয়েচ্চ বিকাশিত্বান্দোষান্ ধাতু মলানপি ॥ 

বৈশদ্যাঙ্দতিরিচ্যেত দুশ্চিকিতস্যঞ্চ লাঘবাৎ । 

হুর্জরঞ্চীবিপাকিত্বাত্বম্মাৎ ক্লেশয়তে চিরং ॥ 

স্বাবরং জঙ্গমং যচ্চ কৃত্রিমং চাপি যন্ধিতং ৷ 

সদ্যোব্যাপাদয়েত্বতু, জ্ঞেবং দশগুণাস্বিতৎ | 

যৎ স্তাবরং জগগম কৃত্রিমং বা দেহাদশেষং যদনির্গতং তত। 

জীণৎ বিষদ্ৌষধি ভিহতং ব1 দাবাগ্নি বাতাতপ শোষধিতং বা ॥ 
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্বভাবতে! বা গুণবি গ্রহীনং বিষংহি দূীবিষত্তামু পৈতি । 
বীর্ষ্যাল্প ভাবার নিপাতয়েত্তৎ কফণাবৃতং বর্ধগণাস্থুবন্ধি ॥ 

তেনার্দিতোভির পুরীষবর্ণে। বিগন্ধ বৈরস্য মুখঃ পিপাবী। 

মুচ্ছন্ বমন্ গদ্গদবাগ্বিষগ্রো' ভ£বচ্চ দৃষ্যোদর লিঙ্গজু্ঃ ॥ 
আমাশয়স্থেকফবাতরোগী পিত্বীশরস্থেইনিল পিবরোগী । 
ভবেন্নরোধবস্তশিরোকহাঙ্গো বিল নপক্ষস্ত খাবিহঙ্গঃ ॥ 

স্থিতংরসাদিঘণবাষথেকান্ করোতি ধাতুপ্রভবান্ বিকারান্। 
কোপঞ্চ শীতাইনিল ছুর্দিনেষু যাত্যাণড পূর্্বৎ শৃুতজ্ররূপং ॥ 

নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বি্রস্তণঞ্চ বিশ্লেষহর্ষবথবাঙ্গবর্দীঃ। 

ততঃকরোতাব্নমদাবিপাকাবরোচকং মণ্ডলক্োঠমোহান্ ॥ 

ধাতুক্ষয়ংপাদকরাস্যশোফং দকোদরংযুর্দিমথাতিসারং । 

বৈবর্ণামুচ্ছগাবিষমজরা ন্ব। কুর্ষ।াৎপ্রবৃদ্ধাং প্রবলাংভৃষাংব! 
উন্মাদ মন্যজ্জনয়ে ত্তথ|ইন্যদানা হমনাত ক্ষপয়েচ্চ শু ব্রুং | 

গাদ্গদ্যমন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং তাৎস্তান, বিকারাংস্চ 'হুপ্রক্কার।ন, ॥ 

_. দুষিতংদেশকালার দিবাশ্ব প্রৈরতিক্ষশঃ | 

ঘস্মাদদ,ষয় তেধাতুন, তন্মাদ,ধীবিষংস্থ তং ॥ 
স্থাবরস্যোপযুক্তস্য বেগেতু প্রথমে নৃণাং । 

শ্যাবাজিহ্ব! ভবে স্তব্ধা মৃচ্ছাশ্বা সস্চজায়তে ॥ 

দ্বিতীয়ে বেপথুঃস্বেদে! দাহঃক গুরুলম্তখ। । 

বিষমামাশয় প্রাপ্তং কুরুতেহদিবেদনাং ॥ 

তালুশোষং ভৃতীয়েতু শূলং চামাশয়েভূশং । 

দুর্বর্ণে হরিতে শুনে জায়েতে চাস লোচনে '॥ 

পক্কাশয়গতে তোঁদে। হিককাকাসোহস্্কুজনং। 

চতুর্থে জায়তে বেগে শিরশ্চাতি গৌর বং ॥ 
কফপ্রসেকে। বৈবর্ণযং পর্বভেদশ্চ পঞ্চমে । 

সর্বদোবপ্রকোপশ্চ পকাধানেচ বেদনা ॥ . 
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ষষ্ঠেপ্রজ্ঞাগ্রণাশশ্চ ভূশংবাপা তিসারধ্যতে । 

বনধপৃষ্ঠকটীভঙঃ সন্লিরোধশ্চ সপুমে ॥ 
প্রথমেবিষবেগেতু বাস্তংশীতান্থুসেবিতং ৷ 

অগদংমধুসপ্সি্্যাং পায়য়েত সমাধুতং ॥ 
দ্বিতীয়েপুর্ববন্ধাস্তং পায়য়েত্, বিরেচন । 

তৃতীয়েহগদপানস্ত হিতৎনস্যে তথাঞ্জনৎ ॥ 

চতুর্থে স্বেহসংমিশ্রং পায়য়েতাঁগদং ভিষক্ । 

পঞ্চমে ক্ষৌদ্রমধুক কাণযুক্তংপ্রদাপয়েৎ ॥ 

ষষ্ঠেহতিনারবৎ সিদ্ধিরবপীড়শ্চ সপ্ুমে | 

মৃদ্ধিকাঁকপদংকত্বা সাস্যপ্বাপিশিতংক্ষিপেৎ | 

বেগান্তরেত্বন্যতমে কৃতে কর্্মাণিশীতলাৎ । 

যখাগৃৎ সন্বত ক্ষৌত্রমিমাৎ দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ 
কোষাতক্যোহগ্লিকঃ পাঠাস্থর্ধ্যবল্লযমৃতা ভয়াঃ | 

শিরীষঃ কিণিহীশেলু গির্ধযাহবারজনীদ্বয়ং ॥ 

পুনর্ণবে হরেণুশ্চ ত্রিকটুঃ সারিবে বলা । 

এষাংযবাগৃনি কাথে কৃতাহত্তিবিষদ্ধয়ং ॥ 

মধুকৎতগরৎকুষ্ঠং ভদ্রদার হরেণবঃ। 

পু্নাগৈটললবাল,নি নাগপুষ্পোৎ্পলংসিতা ॥ 

বিড়ঙ্গং চন্দনং পত্রং প্রিয়ঙ্ক ধ্যামকৎ তথা । 

হবিদ্রে ছে বৃহতেগীচ সারিবে চ স্টিরাসহ! ॥ 

কন্কৈরেষাং ঘ্বতং সিদ্ধমজেয় মিতিবিশ্রতং | 

ব্ষাণিহস্তি সর্বাণি শীত্রমেবাক্কিতং কচিৎ ॥ 
দৃষীবিষার্তং সুন্থিন্ন মুদ্ধধশাধশ্চ শোধিতং । 

পায়য়েতাগদং নিত্যমিমং দূষীবিষাঁপহং ॥ 

পিপ্লল্যোধ্যামকং সাংসী সাবরঃ পরিপেলৰং । 

সুবর্চিক। সন্ুক্ষৈল। তোয়ং কনকটাৈরিৰকং ॥ 
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ক্ষৌত্রযুক্রো২গদে! হ্যেষ দূষী বষমপোহতি । 

এষনায়া বিষারিস্ত নচান্যজ্রাহপি বাধাতে ॥ 

জরেদাহেচ হিক্কায়ামানাহে শুক্রসংক্ষয়ে | 

শোফেহতিসারে মৃচ্ডায়াং হৃ/দ্বাগে জঠরেইপি বা ॥ 

উন্মাদ বেপথৌটৈব যেচান্যে স্থ্যরপদ্রবাহঃ 

যথান্বং তেষুকুবর্বাত বিষদ্ৈ রৌষধৈঃ ক্রিগ্নাং ॥ 
সাধ্যমায্মবতঃ সদ্যোযাপ্যং সম্বংসরোখি তং | 

দূষীবিষমসাধ্যন্ত ক্ষীণস্যাহিত সেবিনঃ ॥ 

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | 

অথাতো! জঙ্গম বিষ বিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাঁম? | 

জঙগমন্ত বিষস্তোক্ত1 স্ধিষ্ঠানানি ষোড়শ। 

সমাসেন ময়াষানি বিস্তরস্তেষু বক্ষ্যতে ॥ 

তবরদৃষ্টিনিশ্বাসদৎ ্ রানখমৃরপুরীবশুক্রলালার্তবমুখসন্দংশবিষদ্ধিতগুদা- 

্তিপিত্তশুকশবানীতি ॥ 

তত্র দৃষ্টি নিংশ্বাস বিষাস্ত দিব্যাঃ সর্পাঃ ! ভৌমাস্ত দংস্রাবিষাঃ। 

মার্জার শ্ববানর মকর মণ্ডক পাক-মতস্য গোধা শন্ুক প্রচলাক গৃহ 

গোধিকা চতৃষ্পা্দ কীটাস্তথানো দংগ্রানখবিষাঃ ॥ চিপিট পিচ্চটটক 

কষায় বাণ্সক তোটকবর্চঃ£ কীটকৌগ্ডিলাকাত শকন্সত্র বিষাঁঃ। 
মৃষিকাঃশুব্রবিষাঃ। লুতাশ্চ লালামৃত্র পুরীষ মুখ সন্দংশ নখ শুক্রার্তব 

বিষাঃ ॥ 

বৃশ্চিক বিশ্বস্তর রাজীব মতস্যোচ্চিটিঙ্গাঃ সমুদ্র বুশ্চিকাশ্চা লবিষাং | 

চিত্র শিরঃ সরাব কুর্দি শতদারকারিমেদক শারিকামুখা, মুখ সন্দংশ 

বিষদ্ধিত মুত্র পুরীষবিষাঃ। মক্ষিকাকণভ গ্রলায়ুক1 মুখ সন্দংশবিষাঃ। 

বিষছতাস্থিসর্পকণ্টক বরটা মৎস্তাপ্তি চেত্যস্তি বিষাণি। শকুলা মৎস্য 
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রক্তরাজী চরকী মত্সযাশ্চ পিতবিষাঃ 1 সুপ তুণ্ডোচ্চিটিঙগ বরটী শত- 

পদী শুকবলভিকা শূঙ্গী ভ্রমর: শুকতুণ্তবিষাঃ। কাটসর্পদেহ! গত। 

সবঃ শববিষ।ঃ শেধাত্বন্ত্ত1 মুখ সন্দংশ বিষেঘেব গণফ্লিতব্যাঃ | 
ভবস্তিচাত্র ৷ 

রাজ্ঞোইরিদেশে রিপৰ স্ণাছু মার্গান্রধূম শসনান্ বিষেণ। 
ংদূষয়ন্ত্যেভিরতি প্রহষ্টান্ বিজ্ঞায় লিল্গৈরতি শোধয়েচচ ॥ 

দুষ্ট জলং পিচ্ছিল মুগ্রগন্ধি ফেণান্িতং রাজতিরাবৃতঞ্চ । 

মণ্ডক মৎসাং ভ্রিয়তে বিহঙ্গা মন্তাশ্চ সানুপচর ভ্রমস্তি ॥ 

মজ্জস্তি যে চাত্র নরাশ্ব নাগ। স্তেছর্দি মোহ জর দাহ শোফান্। 

গচ্ছস্তি তেষামপহৃত্য দোষান্ দুষ্ট জলং শোধয়িতৃং যতেত ॥ 

ধবাশ্বকর্ণাসনপারিভদ্্রাং সপ্দাটলাঃ সিদ্ধকমোক্ষকৌচ । 

দগ্ধাঃ সরাজদ্রম সোমবন্কান্তত্ম্মশীতং বিতরেৎসরঃস্থ ॥। 

তন্মাঞ্জলি ঞাপি ঘটে নিধার় বিশোধয়েদীপ্সিতমে বমস্তঃ । 

ক্ষিতিপ্রদেশং বিষদৃষিতন্ত শিলান্চলীৎ তীর্থমথেরিণৎ বা ॥ 

স্পৃশস্থি গাত্রেণতু ষেন যেন গোবাজিনা গোষ্টরথ্রানরাবা । 
চ্ছুনতাংষাত্যথদহাতে চ বিশীর্ষতে রোম নখাস্তট্রথব ॥ 
সত্রাপ্যনস্তাৎ সহদর্বগন্ধৈঃ পিষ্ট সুরাতির্বিনিষোজা মার্গং | 

সিঞ্চেৎ পয়োতিস্ত মুদস্বিতৈস্তং বিড়ঙ্গপাঠাকটভী জলৈর্ববা || 

তণেষুক্কেযুচ দৃষিতেষু সীদস্তি মৃচ্ছত্তি বমস্তিচানন্যে । 

বিড় ভেদমুচ্ছস্ত্যথণ। অ্িষন্তে তেষাং চিকিত্স। প্রণয়েদ্যথোক্তাং ॥ 

বিষাপহৈর্ববাপাগদৈর্রিলিপ্য বাঁদ্যানি চিত্রাণ্যপি বাদয়েত । 

তারঃম্ৃতারঃ সন্থরেক্রগোপঃ সর্বৈশ্চ তুল্যঃকুরুবিন্দভাগঃ | 
পিত্তেন যুক্তিঃ কপিলাহ্বয়েন বাদ্যপ্রলেপো বিছিতঃ গ্রশস্তঃ | 

াদাস্তশব্দেন হি যাস্তি নাশং বিষাণি ঘোরখণ্যপি যানি সস্তি।। 

ধূমেইনিলে ব! বিষসশ্পরযুক্কে খগাশ্রমার্তাঃ প্রপতস্তিভূমৌ । 

কাশ প্রতিষ্ঠায় শিরোকরুজশ্চ ভবস্তিতীব্রানকনাময়াশ্চ ॥ 
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লাক্ষাহরিদ্রান্তিবিষাভয়াব হরেণুকৈ লা লবন্ককুষ্ঠং । 

প্রিযঙ্গুকঞ্চাপ্যনলে নিধায় ধূমাইনিলৌচাপিবিশোধয়েত ॥| 
প্রজামিমামাত্মযোনেব্রদ্ষণঃ স্থজতঃ কিল । 

অকরোদন্থরোবিদ্বং কৈটভোনাম দর্পিতঃ ॥ 

ভতঃক্তুদ্বস্ত বৈ বক্ত,দ ব্রহ্মণস্তেলসোনিধেঃ 
ক্রোধোবিগ্রহবান্ভুত্বা নিপপাতাথ দারুণঃ ॥ 

স তং দদাহ গর্জন্ত মন্তকাভ মহাঁবলং। 

ভতো! বিষাদো দেবান। মভবত্তং নিরীক্ষ্য বৈ।। 

বিষাদ জননত্বাচ্চ বিষমিত্যভিধীয়তে । 

সতংস্থষ্ট1 প্রজা: শেষং তদ। তং ক্রোধমীশ্বরঃ | 

বিস্তম্তবান্ স ভূতেষু স্তাবরেষু চরেষুচ । 

ষথাব্যক্তরসংতোয়মন্তরীক্ষান্ মহীগতং ॥। 

তেষু তেষু প্রদেশেষু রসন্তং তং নিষচ্ছতি । 

*ঞবমেবং বিষং যদ্যদ্দ্রব্যং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে || 

স্বভাবাদেব তং তস্য রসং সঙ্ন্বর্ততে ॥ 

বিষে ষন্মাদ্গুণাঃসব্ধে তাক্ষাঃ প্রায়েন সম্তিহি । 

বিষংসর্বমতোজ্ঞেরৎ সর্বদোষ প্রকোপণং ॥ 

তেতু বৃত্তিং প্রকৃপিতা জহতি স্বাং বিষার্দিত1ঃ | 

নোপযাতিবিষং পাক্মতঃ প্রাপান্রুণদ্ধি চ ॥ 

শ্লেম্মণাবুতমার্শত্বাহুচ্ছাসোহইস্য নিরুধ্যতে | 

বিসংজ্ঞঃ সতিজীবেংপি তক্মাত্বিষ্ঠতি মানবঃ ॥ 

শুক্রবৎ সর্বসপ্পাণাং বিষৎসর্বশরীরগং । 

ক্ুদ্ধানামেতিচাঙ্গেভাঃ শুক্তংনিম্মস্থনাদিব পর 

তেবাংবড়িশবনগৎষ্র। স্তাস্ু সজ্জতি চাগতং ॥ 

অনুহ্থত1 বিষং তন্মান্নমুঞ্প্িচ ভোগিনঃ ॥ 

যম্মাদত্ার্থমুঞ্ঞ্চ তীক্ষঞ্চ পটিতং বিষং। 



অধ্যায় ৩। ] কল্পস্থান। রি 
অতঃসর্ববিষেষুক্তঃ পরিষেকস্ত শীতলঠ/7 

মন্দকীটেষু নাত্যুক্তং বহুবাতকফং ৰিষং ॥ 

অতঃকীটবিষেচাপি স্বেদো ন গ্রতিষিধ্যতে | 

কীটের্র্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেত ॥ 

ক্বতাবাদেব তিষ্েত্ত, গ্রহারাদংশয়োর্বিষং। 

ব্যাপ্য সাবয়বং দেহং দিপ্ধবিদ্ধাহিদষ্টয়োঃ ॥ 

শৌল্যাদ্বিষান্থিতং মাংসং ষঃ খাদেন্মৃত মাত্রয়োঃ | 
যথাব্ষৎ স রোগেণ ক্লিশ্যতে অ্িযতেহপিবা । 

অতশ্চাপ্যনয়োমণংস মভক্ষ্যং মৃতমাত্রয়েত | 

মুছর্ভাত্তছপাদেয়ং প্রহারাদংশ বর্জিতং ॥ 

সবাতং গ্রহধূমাভং পুরীষং যোহতি সার্ধাতে । 

আধ্মাতোহত্যর্থমুষ্শ্রো। বিবর্ণঃসাদপীড়িতঃ ॥ 

উদ্ধমতাথ ফেণঞ্চ ব্িষপীতং তমাদিশেৎ। 

ন চাস্য হৃদয়ং বহ্ধি ধিষছুষ্টৎ দহতাপি ॥ 

তন্ধি স্কানং চেতনায়াঃ স্বভাবাদ্ব্যাপ্য ভিষ্ঠতি। 

অশ্বথদেবায়তন শ্মশানবল্পীক সন্ধ্যান্স চতুষ্পথেষু ॥ 

যামো সপিত্রে পরিবর্জনীয়! খক্ষেনর! মন্মস্থ যে চ দষ্টাঃ। 

দবর্বাকরাণাং বিষমাশুবাতি সর্ববাণি চোষে দ্বিগুণীভবন্তি ॥ 

অঙীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু বালপ্রমেহেঘথ গর্ভিনীষু | 

বৃদ্ধাতুর ক্ষীণবুভৃক্ষিতেষু রুক্ষেফু ভীরুঘথ ছুর্দিনেষু ॥ 

শন্ত্রক্ষতে যস্যনরক্রমন্তি রাজ্যোলতাভিশ্চ ন সম্ভবস্তি | 
শীতাতিরিশ্ ন রোম হর্ষে। ব্ষাি তভূতং পরিবজ্জয়েত্তং || 

জিহবা স্মিা যসযচ কেশশ।তে। নাসাবভঙ্গশ্চ সক ভঙ্গ: | 

কৃষ্ণঃসরক্তঃ শ্বয়খুশ্চ দংশে হন্থোঃ ছিরত্বর্ স বর্জনীয়ঃ ॥ 

বন্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বজ্াদ্রক্তং শ্রবেদূর্ধমদশ্চ যদ্য । 

দংগ্রা নিপাতাঃ সকলাশ্চ যণ্য তঞ্চাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জয়ে তত, ৷ 
২০ 



স্থজচতঃ। অধ্যায় ৪1] 

উন্বত্তমত্যর্থমুপদ্রতংব হীন শ্বরংবপ্যথ ব! বিবর্ণং ॥ 

সারিষইটমত্যর্থমবেগিন্ঞ্ হহ্যাচ্চতং কর্ম ন তত্রকুর্যযাৎ। 

চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
ধন্বস্তরিং মহা প্রাজ্ঞং সর্বশাস্ত্র খিশারদং | 

পাদয়োরুপসংগৃহ্য স্থশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥ 

সর্পসংখ্যাৎ বিভাগঞ্চজ দ্ুলক্ষণ মেবচ। 

জ্ঞানঞ্চ বিষবেগানাং ভগবন্ বক্ত,মর্হসি ॥ 
তস্যতদ্বচনং শ্রত্বা প্রাব্রবীদ ভিষঞ্জাংবরঃ। 

অসংখ্য! বাস্কীমুখ। বিখ্যাতাস্তক্ষকাদয়ঃ ॥ 

মহীধরাশ্চ নাগেক্া হুতাগ্নিসমতেজ সঃ | 

ষে চাপ্যজশ্রৎ গর্জঞন্তি বর্মস্তিচ তপস্তিচ ॥ 

সসাঁগর! গিরিহীপ। যৈরিয়ং ধার্ধ্যতে মহী। 

ক্রু! নিঃম্বাস দৃষ্টিভ্যাং যে হম্থ্যরখিলং জগৎ | 
নমস্তেভ্যোইক্তি নো! তেষাং কার্য্যংকিঞ্চিচিচিকিৎসয় | 

যে তু দখা! বিষ। ভৌম। যে দশস্তিচ মানুষান্ ॥ 
তেষাং সঙ্খ্যাৎ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ববশঃ | 

অশীতিত্তেৰ সপ্পাণাং ভিদ্যতে পঞ্চধা তু সা ॥ 
দবরবীকর1 মগুলিনে! রাজিমস্তস্তটৈবচ। 

নির্ব্বিষা বৈকরঞ্জীশ্চ ত্রিবিধাস্তে পুনঃম্বতাঃ ॥ 
দ্ববর্বীকর1 মণ্ডলিনে। রাঁিমন্তশ্চ পন্নগাঃ | 

তেষু দব্বীকর। জ্ঞে়। বিংশতিঃ ষটচ পন্নগাঃ ॥ 

দ্বাবিংশতির্মগুলিনে! রাজিমন্তস্তথাদশ । 
নির্ব্িষ! দ্বাদশ ভ্তেয়া বৈকরঞ্জান্ত্ররস্তথ! ॥ 
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বৈকরঞ্োস্তবাঃ সপ্টচিত্রা মগুলিরাভিলগঃ | 

পদাভিমৃষ্ট। ছুষ্টা বা ক্রুদ্ধ গ্রাসার্থিনোহপিবা | 

তে দশস্তি মহাক্রোধাস্তদ্ধি জ্িবিধমুচ্যতে | 

নগ্লিতং কল্গিতংবাপি তৃতীয়মথনির্বিষং ॥ 

সপ্পণঙ্গাভিহতং কেচিদিচ্ছস্তি খলু তদ্ধিদঃ। 
পদশনি ধত্র দস্তানামেকংগ্বে বা বহুনিচ ॥ 

নিমগ্রান্যল্লরক্তানি যাল্টাঙ্ছত্য করোতি হি। 

চঞ্চমালকযুক্তাঁনি বৈকৃত্যকরণানিচ ॥ 

সউক্ষিপ্তানি সশোফানি বিদ্যাত্তৎ সক্মিতিংভিষক্। 
রাজ্যঃ সলোহিতা ত্র নীলাঃ পীতা;সিতান্তথা ॥ 

বিজ্ঞেয়ংরদিতংতত্ত, জ্ঞেয়মল্প বিষঞ্চ তৎ। 

অশোফমল্লছুষ্টাস্যক্ প্রক্কৃতিস্থস্য দেহিনঃ ॥ 

পদং পদানি বা বিদ্যাদবিষৎ তচ্চিকিৎসকঃ । 

সপ্পম্পৃষ্টস্য ভীরোহ্িভয়েন কুপিতোইনিলঃ ॥ 

কস্যচিৎকুরুতে শোফং সর্পাঙ্গাভিহতস্ত তৎ। 

ব্যধিতোদ্বিপ্নদষ্টানি জ্ঞেয়ান্যল্লবিষাশিচ ॥ 
তথাতিবৃদ্ধবালাতিদষ্টমল্লবিষংস্থতৎ । 

সুবর্ণদেব-ব্রহ্মর্ষি-যক্ষ-পিদ্ধ নিষেবিতে ॥ 

বিষত্ষৌষধিধুক্েচ দেশে ন ক্রমতে বিষং । 

রথাঙ্গলাঙ্গ লচ্ছর শ্বন্তিকান্ুশধারিণঃ ॥ 

জ্ঞেয়। দুবর্বীকরাঃ সর্পাঃ ফশিনঃ শীঘ্রগামিনঃ | 

মগুলৈর্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবোমন্দগামিনঃ ॥ 

জ্ঞেয়া মগুলিনঃ সর্পা জলনার্কসমপ্রভাঃ | 

ন্িগ্ধাবিবিধবর্ণাভিস্তির্্যগুদ্ধন্থ রাজিভিঃ ॥ 
চিত্রিত ইব যে ভান্তি রাজিমস্তস্ত তে স্বতাঃ। 

মুক1 রূপ্য প্রভা যে চ কপিল যে চ পন্নগাঃ ॥ 



১৮ সুশ্রতঃ ৷ অধ্যায় ৪1] 

সুগন্ধিনঃ সুবর্ণাভান্তে জাত্য। ব্রাঙ্মণ£ স্থৃতাঃ। 

ক্ষব্রির়াঃনিদ্ধবর্ণাজ্ব পন্নগ! ভূশকোপনাঃ 

সুর্যাচন্দ্রাকৃতিচ্ছত্র লক্ষ্ম তেষাংতথাম্ু্গং 

কৃষ্ণা বজনিভা যে.চ লোহিতাবর্ণতস্তথ! | 

ধমাপারাবতাভাশ্চ বৈশ্যান্তে পন্নগাঃ স্বৃতাঃ। 

মহিষদ্বীপবর্ণাভা স্তগৈব পরুষত্বচঃ ॥ 

ভিন্নবর্ণাশ্চ ষে কেচিচ্ছুদ্রান্তে পরি কীন্তিতাঃ | 

কোপয়স্তানিলং জন্তোঁঃ ফণিনঃ সর্বএবতু | 

পিন্তংমগ্ুলিনশ্চাপি কফঞ্চানেকরাজয়ঃ | 

অপত্যমসবর্ণাভ্যাং দ্বিদোষক রলক্ষণং | 

জ্ঞেয়ে। দোষশ্চ দম্পত্যোর্বিশেষশ্চাত্র বক্ষাতে ॥ 

রজনযাঃ পশ্চিমে যামে সপ্পপাশ্চিত্রাশ্চরস্তিছি | 

শেষেষুক্তা মণ্ডলিনে দিব! দববী করাংস্থৃতাঃ ॥ 
দব্বীকরাস্ত্ব তরুণ! বৃদ্ধা মগ্ডলিন স্তথা। 

রাজিমস্তোবয়োমধ্যা জায়ন্তে মৃতাহেতবঃ ॥ 

নকুলাকুলিত1 বাল! বারিবি প্রহতাঃ রুশাঃ | 

বৃদ্ধা মুক্তত্বচোভীতাঃ সঙ্পীস্তল্লবিষাঃ স্মতাঃ ॥ 

তত্র দব্বাকরাঃ কুষ্ঞসর্পে। মহারুষ্জঃ কৃষ্ঞোদরঃ শ্বেতকপতে। 

মহ'কপোতো! বলাহকী মহাসপ্রঃ শঙ্ঘপালী লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ 

পরিসর্পঃ খণগ্ডফণঃ ককুদঃ পদ্মো মহাপস্মো দর্ভপুন্পো দধিমুখঃ পুগু- 

রীকো ভ্রকুটামুখে। বিক্ষিরাঃ পুষ্পাভিকর্ণো গিরিসর্প,খন্জুসর্পঃ শ্বেতো- 
দরে! মহাশির1 অলগর্দো আশীবিষ ইতি ॥ 

মগুলিনস্ত । আদর্শমগুলঃ শ্বেতমণ্ডলো বক্তমগুলশ্চিত্রমগুলঃ 

পৃষতো। রোধ্পুষ্পী মিলিন্দকা গোনমী বৃদ্ধগোনসঃ পনসী মহাপনসী 

বেগুপত্রকঃ শিশুকে৷ মদনঃ পালিংহিরঃ পিগলন্তস্ব ক-পুষ্প পাঁওঃ ষড়গো- 

ইগ্রিকো বক্রকষারং কলুষ পারাবত্ী হুস্তাভরণশ্চিত্রক এণীপদ ইতি ॥ 
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রাজিমন্তত্ত | পুগ্ুরীকে। রাজিচিত্রোহহুলরাজিববিচ্ছুরাজিঃ কর্দমক- 

স্তণ-শোষকঃ সবর্পকঃ শ্বেতহনুর্র্ভপুষ্পশ্চক্রকো গোধুমকঃ কিক্িসাদ 

ইতি ॥ 

নির্বিষাত্ত। গলগোলী শুকপআোংজগরে! দিব্যকোবর্ষহিকঃ 
পুষ্পশকলী জ্যোতীরথঃ ক্ষীরিকঃ পু্পকোইহিপতাকোহন্ধা হিকো! 

গৌরাহিকো বৃক্ষেশয় ইতি | 

বৈকরঞ্জান্ত ত্রয়াণাং দব্বীকরাদীনাৎ ব্যতিকরাজ্জাতাঃ | তদ্যথা 
মাকুলিঃ গোটগলঃ লিগ্ধরাজিবিতি তত্র কৃষ্ণসর্পেণ গোনস্তাৎ টৈপ- 

রীত্যেন বাজাতে মাকুলিঃ। রাঁজিলেন গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা 

জাতঃ পোটগলঃ। কৃষ্ণচসপ্পেণ রাজিমত্যাৎ বৈপরীত্যেন বা! জাতঃ 

সিগ্ধ রাজিরিতি তেষামাদান্ত পিতৃবন্ধিষোতকর্ষে! ছ্বয়োর্মাতৃবদিত্যেকে ॥ 

ত্রয়ানাং বৈকরঞ্জানাং পুনর্দিব্যালক রোধপুষ্পক রাজিচিন্বিকাঃ 

পোটগলঃ পুষ্পাভিকীর্ণোদর্ভপুষ্পী বেলিতকঃ সপ্তেষামাদ্যা স্্রয়ো- 

রাজিলবৎ শেষ। মগুলিবৎ। এবমেতেষাৎ সর্পাণ! মশীতিরিতি ॥ 
তত্র মহানেত্র-জিহ্বান্ত-শিরসঃ পুমাংসঃ সুগ্মনেত্র-জিহবান্ত-শি রলঃ 

জ্রি়ঃ॥ উভয়লক্ষণ-মন্দবিষা অক্রোধা নপুংসক1 ইতি । 

তত্র সর্বেষাং সর্পাণাং সামান্তত এব দষ্ট লক্ষপং বক্ষযামঃ ॥ 

কিং কারণং বিষংহি নিশিত নিস্ত্িংশাশনি হুতব্হ দেশ্যমাশ্ডকারি 

মুহুর্তমপুাপেক্ষিতমাতুর মতিপাতয়তি । ন চাবকাশোস্তিবাক সমুহ 

সনুসর্ত,ং | 

প্রতোকমপি দষ্টুলক্ষণেইভিহিতে সপন্ত্রিবিধ্যোভবতি তন্মা- 

ত্রিবিধামেন বঙ্ষ্যা্ঃ । এতদ্ধাতুরহিতমসন্মোহকরঞ্চ। অপিচাত্রৈব 

সর্ব সর্পব্যঞজনাবরোধঃ ॥ 

তত্র দবর্বীকর বিষেণত্বঙ নয়ন নখ দশন মুত্র পুরীষদংশকুষ্তত্বং 
রৌক্ষ্যৎ শিরসো! গৌরব সন্ধিবেদনাকটা পৃষ্ঠ গ্রীবা দৌর্বলাং জুভ্তণং 
বেপথুঃ ম্বরাবসাদে। ঘুঘু'রকো। জড়তা গশুক্বোদগারঃ কাসশ্বাসী হিকা 
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বায়োরপ্গমনং শূলোছেষ্টনং তৃষ্জালালাআবঃ ফেপাগমনং কশ্রোতোইব- 

রোধস্তাস্তাশ্চ বাতবেদন। তবস্তি 

মঞ্জলিবিষেণ ত্বগাদদীনাং পীতত্বং শীতাভিলাষঃ পরিধুপনং দাহ- 
সঁঞ্চ। মদোমুচ্ছাজরঃ শোপিতাগমন মৃদ্ধ মধশ্চ মাংসানামবশাঁতনং 
শ্বয়ধুর্দংশরকোথঃ পী *রূপ দর্শনমাশুকোপক্তাস্তাশ্চ পিত্তবেদন। ভবস্তি ! 

রাজিমদ্বিষেণ শুর্ুত্বং ত্বগাদীনাৎ শীতজরে! ফপ্লোমহর্ষ স্তন্ধত্বং গাত্রা- 

পামাদংশ শোফঃ সান্দ্রকফ-গ্রসে কম্ছর্দিরভীক্ষ মক্ষোঃ কণ্ড, কঠেশয়থু 

ঘুত্ুরক উচ্ছাসনিরোধস্্মঃপ্রবেশস্তাস্তাশ্চ কফ-বেদন। ভবস্তি ॥ 

পুরুষাভিদষ্ট উদ্ধং প্রেক্ষতিই্ধস্তাৎ ক্্রিয়াসিরাশ্চোতিষ্ঠন্তি 

ললাটে। নপুংসকাণ্ডিদষ্টন্তির্য্যক্ প্রেক্ষী ভবতি। গভিণ্যা। পা. 
সুধো্বাতশ্চ | স্ৃতিকয়৷ শুলাত্বে রুধিরং মেহত্যুপজিহ্বিক! চান্ 
ভবন্তি। গ্রাসার্থিনান্নং কাজ্ষভি। বৃদ্ধেন মন্দা বেগাশ্চ। বালে- 

নাণড মৃদবশ্চ। নির্ষ্বিষেণাবিষলিঙ্গং। অন্ধাহিকেনান্বত্বমিত্যেকে | 

গ্রসনাদজগরঃ শরীর-প্রাণছরে ন বিষাৎ। তত্র সদ্যঃ প্রাণহরাহিদষ্টঃ 

পততি শস্ত্রাইশনিনিহত ইব ভূমৌ ত্স্তাঙ্গঃ স্বপিতি । 

তত্র সর্ক্বেষাং সপ্পানাৎ বিষস্ত সপ্ত বেগাভপস্তি। তত্র দবর্ধী- 

করাণাং প্রথমে বেগে বিষৎ শোণিতং দুষয়তি। তঙপ্রছ্ষ্টং কষ্ণতা- 

মুপেতি তেন কাঞ্চপিপীবিকাপরিসর্পণণমব চাঙ্গে ভবতি দ্বিতীয়ে 
মাংসং দৃষয়তি তেনাত্যর্থং কষ্ণত। শোফো গ্রস্থয়শ্চাঙ্গে ভবন্তি তৃতীয়ে 

মেদো। দূষয়তি তেন দৎশক্লেদঃ শিরো গৌর৭ৎ শ্েদশ্চক্ষু গ্রহণঞ্চ | 
চতুর্থে কোষ্ঠমন্থ প্রবিস্ত কফ প্রধানান্ দোষান্ দৃষয়তি। তন তন্দ্রা 

প্রসেক সন্ধিবিশ্লেষা ভবস্তি। পঞ্চমেইশ্বীন্যনুপ্রবিশতি পাণমগ্সিঞ্চ 

দূষয়তি তেন পর্বভেদোহছিক্াদাহশ্চ ভবতি | যষ্ঠে মজ্জানমনু প্রবিশতি 

গ্রহণীঞ্চাত্যর্থং দৃষয়তি । তেন গাত্রাণাং গৌরবমতিলারে! হৃৎপীড়া 
মুচ্ছীচ তবতি। সপ্তমে শু ক্রমন্ু প্রবিশতি ব্যানঞ্চাত্যর্থৎ কোপয়তি। 

কফঞ্চ সথক্ম জতোভ্যঃ প্রচ্যাবয়তি তেন শ্লেম্স বন্তি প্রাদুর্াবঃ কটি 
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পৃষ্ঠভঙ্গশ্চ সর্বচেষ্টাবিঘাতে। লালাশ্বেদয়ে! রতি প্রবৃত্তিরুচ্ছাস-নিরোধশ্চ 
ভবতি ॥ | 

তত্র মণ্ডলিনাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি তত্তত্র প্রহুষ্টং 

শীততামুপৈতি তত্র পরিদাহঃ পীতাবভাষতাচাঙ্গানাং ভবতি ৷ দ্বিতীয়ে 

মাংসং দৃষয়তি তেনাত্যর্থং পীততাপরিদাহো দংশে শ্বয়খুশ্চভবতি। 

ভৃতীয়ে মেদে! দৃষকনতি তেন পূর্ব্ব বচ্চঞ্ষুগ্রহণৎ তষ1 দংশে ক্রেদ 

স্থেদশ্চ । চতুর্থে কোষ্টমন্ু প্রবিশ্য জরমাপাদক়তি। পঞ্চমে পরিদাহং 

সর্বগাত্রেু করোনি । যষ্ঠ সপ্তময়োঃ পূর্ব । 
রাজিমতাং প্রথমে বেগে ব্ষং শোণিতং দৃষয়তি তও্প্রহষ্টং পাওু- 

তামুপৈতি তন রোমহর্ষঃ শুক্লাবভাষশ্চ পুরুষো ভবতি। দ্বিতীয়ে 
মধংসং দূষয়তি তেন পাগ্,ভাত্যর্থং জাড্যং শিরঃ শোষফশ্চ ভবতি। 

তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি তন চ্ষুগ্রাহণং দত্তরেদ: স্বেদো। ঘ্রাণাক্ষি 
আাবশ্চ ভবতি। চতুর্থে কোষ্ঠমন্ু প্রবিশ্ত মন্যান্তস্তং শিপ গৌরব- 

ধ্াপাদয়তি ॥ পঞ্চমে কাকৃংঙ্গং শীতজ্রঞ্চ করোতি যষ্ঠসপতময়ো ঃপূর্বব- 

বদিতি তবস্তি চাত্র। 

ধাতস্তরেষু বাঃসপ্ত কলাঃ সম্পরিকীর্তিতাঃ। 

তাস্েট্কামতিক্রম্য বেগং প্রকুরুতে বিষং ॥ 

যেনাস্তরেণহি কলাং কালকল্পং ভিনত্তিহি। 

সমীরণেনোহ্যমানং তত্ত,বেগাস্তরং স্বৃতং ॥ 
শৃনাঙ্গঃ প্রথমে বেগে পশুরধপ্নয়তি দুঃখিত । 

লালাআাব দ্বিতীয়েতৃ কৃষ্ণাঙ্গঃ পীড্যতে হাদ ॥ 

তৃতীয়ে*চ শিরোছ্ঃখং কণ্ঠগ্রীবঞ্চ ভজ্যতে ৷ 

চতুর্থে বেপতে মুঢ়ঃ খাদন্ দস্তান্ জহাত্যস্থন্ ॥ 

কেচিদ্বেগন্রয়ং প্রাহু রস্তশ্চৈতেষু তন্বিনঃ। 

ধ্যায়তি গ্রাথমে বেগে পক্ষী মুছাত্যতঃংপরং ॥ 

দ্বিহীয়ে বিহ্বলঃ প্রোক্ স্ততীয়ে মৃত্বয মৃচ্ছতি । 
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কেচিদেকং বিহঙ্গেযু বিষবেগ মুশস্তিহি ॥ 

মার্জার নকুলাদীনাং বিষৎ নাতি প্রবর্ভতে । 

পঞ্চ মোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ সর্পদষ্টকপ্প চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
সর্বৈরেবাদিতঃ সট্পঃ শাখাদষ্টস্ত দেহিনঃ | 

দংশস্যোপরি বন্ধীয়াদরিষ্টাশ্চতুরাঙ্গুলে ॥ 

প্লোতচর্্মাস্ত-বন্কানাং মুছুনান্য তমেন চ। 

ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভিনি বারিতং | 

দহেদংশমথোত্কৃতা যত বন্ধে ন জায়তে। 

আচুষণচ্ছেদ দাহাঃ সর্বটত্রব তু পুজিতাঃ | 
প্রতিপূর্য্য মুখং বস্তে হিমাঁচুষণং ভবেৎ। 
সদইব্যোহথ বা সপ্পো লোষ্রে। বাপি হি ততক্ষণং ॥ 

অথ মগ্ডলিন! দ&ং ন কথঞ্চন দাহয়েৎ। 

স পিত্তবিষবাহুল্যাদদংশে। দাহণদ্িসর্পতি 1 

জররষ্টামপি মন্ত্রৈশ্চ বরীয়ান্মন্ত্রকোবিদঃ | 

' স1 তু রজ্বদিভির্বন্ধ1! বিষপ্রতিকরীমত! ! 

দেব ব্রহ্গর্ষিভিঃ প্রোক্ত মন্ত্রা সত্যতপোময়াঃ | 

ভবস্তি নান্যথাক্ষিপ্রং বিষং হনুঃঃ সুহুস্তরং ॥ 

বিষং তেজ্যোময়ৈর্ম ন্ৈঃ সত্যব্রক্মতপোময়ৈহ । 

যথ! নিবাধ্যতে ক্ষিপ্রং প্রবুটজন্ন তথোৌবধৈঃ ॥ 

মন্ত্রাণাং গ্রহণং কার্ধ্যৎ জ্ীমাংস মধুবর্জি্রিন! | 
জিতাহারেণ শুচিনা কুশাস্তরণ শায়িন] ॥ 

গন্ধমাল্যোপহারৈশ্চ বলিন্ভিশ্চাপি দেবতাঃ। 

পুজয়েন্মন্্রসিদ্ধার্থ, জপছোমৈশ্চ যত্বতঃ | 
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মন্ত্ৰাস্ত বিধিন। প্রোক্ত1 হীন। বান্ঘরবর্ণতঃ ৷ 

যন্মান্নসিদ্ধিমায়াস্তি তন্মাদ্যোজ্যোইহগদক্রমঃ ॥ 

সমস্ততঃ শিরাদৎশাদ্বিধ্যেত, কুশলোভিষক্ | 

শাখাগ্রে বা ললাটে ব1 বেধণীস্ত। বিস্যতে বিষে ॥ 

রক্তে নিহিয়মাণেতু কৃতম্ননিহির়তে বিষং । 

তম্মাদ্বিআ্াবয়েদ্রক্তং সাহ্যস্য পরম] ক্রিয়া ॥ 

সমস্তাদগদৈদৎশহ প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপয়েহ। 

চন্দনোশীর যুক্তেন বারিণা পরিষেচদ্যে্ ॥ 

পাঁয়য়েতাগদাৎ স্তাঁংস্তান্ ক্ষীরক্ষৌব্র ঘ্বতাদিভিঃ 
তদলাভে হিতা বা স্তাৎ্ কষ্ণাবল্সীক মুত্তিক1 ॥ 

কোবিদার শিরীষার্ক কটভীর্বাপি ভক্ষয়েখ। 

ন পিবেটন্তলকৌলথা-মদ্য-সৌবীরকাণি চ॥ 
দ্রবমন্যন্তুযৎকিঞ্চিৎ পীত্বাপীত্ব। তহুদ্বমেৎ । 

প্রায়োহি বমনেনৈব স্থুখংনিহিয়তে বিষং ॥ 

ফণিনাং বিষবেগেতু প্রথমে শোণিতৎ হরেখ। 

দ্বিতীয়ে মধুসপ্পির্ভযাং পায়য়েতাগদং ভিষক্ ॥ 
নম্য কন্মাঞ্জনে যুঞ্জ্যান্তীয়ে বিষনাশনে | 

বান্তং চতুর্থে পূর্বে।ক্তাং যবাগুমথ দাপয়েৎ ॥ 

শীতোপচারং কৃত্বাদে ভিষক্ পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ | 

দাপয়েচ্ছোধনং তীক্ষং যবাণুঞ্চাপি কীন্তিতাৎ ॥ 

সপমেত্ববূপীড়েন শীরম্তীক্ষেণ শোধয়েৎ। 

তীক্ষমে নাঞ্জনং দদ্যাতীক্ষশস্ত্রেণ মৃদ্ধি,চ ॥ 
কুর্য্যাৎ কাকপদং চর্ম সাস্যস্বা পিশিতং ক্ষিপেৎ । 

পূর্বে মণ্ডরলনাং বেগে দব্বীকর বদাচরেৎ ॥ 
অগদং মধুসর্পিভ্যাঁৎ দ্বিতীয়ে পায়য়েতচ । 

বাময়িত্বা ববাগু্চ পূর্বোক্তামথ দাপয়েৎ ॥ 
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ততীষে শোধিতর তীক্গৈর্যবাগুং পায়য়েদ্িতা'ং । 

চতুর্থে পঞ্চমে বাঁপি দব্বীকরবদাচরেৎ॥ 
কাকোল্যো দ্বিছিতিঃযষ্ঠে পরশ্চ মধুরোগণঃ। 

ছিতোইবপীড়েত্বগদঃ সপুমে বিষনাশনঃ ॥ 

অথ রাজিমতাং বেগে প্রথমে শোণিতং হরেৎ। 

অগদং মধুসপ্পির্ভাং সংযুক্তৎ পায়য়েত চ ॥ 

বাস্তং দ্বিতীয়ে ত্বগদং পায়য়েদ্বিষনাশনং | 

তৃতীয়াদিষু তিথেব বিধির্দবর্ধীকরোহিতঃ ॥ 
বষ্টেইঞ্জনং তীক্ষতম মবপীড়শ্চ সপ্তমে । 
গর্ভিণী বালবৃদ্ধানাং সিরাব্যধ বিবর্জিতং ॥ 

বিষার্তানাং যথোদ্দিষ্টং বিধানং শশ্ততে মৃছু । 

রপ্তাবসেকাঞ্জনানি নরতুল্যাঁন্যজারেকে ॥ 
গবশ্বয়োশ্চ দ্বিগুণং ব্রিগুণৎ মহিষোষ্ট্রয়োঃ। 
চতুগ্ডপস্ত নাগানাং কেবলং সর্বপক্ষিণাৎ ॥ 
পরিষেকা ন্ প্রদেহাংশ্চ স্ুশীতানবচারয়েৎ 

মাষকং ত্বঞ্জনসো্টং দ্বিগুণং নম্ততে। হিতং ॥ 
পানে চতুগুণংপথ্যং বমনেহই্গুণং পুনঃ । 

দেশ প্রকৃতি সাত্মর্ত, ব্ষবেগ বলাবলহ ॥ 

প্রধার্য নিপুণ বুদ্ধ] ততঃকম্মসমাচরেৎ। 

বেগান্ুপূর্বমিতো তৎ কর্ম্োক্তংবিষনাশনং ॥ 

কর্্মাবস্থাবিশেষেণ ব্ষয়োরুভয়োঃশ্ণু । 

বিবর্ণে কঠিনে শৃনে সরুজেইঙে বিষার্দিতে ॥ 
তুর্ণংবিশ্রাবণং কার্যযমুক্তেন বিধিলাততঃ | 

কুধার্তমনিলপ্রায়ং তদ্বিষার্থৎ সমাহিতঃ | 

পায়যেদ্দধিতক্রংবা সর্পিঃল্ষৌদ্রং তথারসং | 

তূড় দাহঘশ্মসংমোহে পৈত্বং পৈত্বে বিষাতুরৎ ॥ 
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শীতৈঃ সংবাহন স্নান গ্রদেহৈঃ সম্থুপাচরেৎ । 

শীতে শীত, প্রসেকার্তং শ্লৈগ্সিকং কফকৃত্বিষং ॥. 

বামযেষবমনৈর্তীক্ষৈ স্তথামুচ্ছমদান্িতং | 
কোষ্টদাহরুজাখ্ান মুত্রসংক্গরুগন্থিতং ॥ 

বিরেচয়েচ্ছরুদ্বাযুসঙ্গ পিস্তাতুরং নরৎ । 
শৃনাক্ষিকৃটৎনিদ্রার্তৎ বিবর্ণাবিললোচনৎ ॥ 
বিবর্ণঞ্চাপি পশ্যন্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ। 

শিরোরুগ্গৌরবালস্য হনুস্তত্ত গলগ্রনে ॥ 
শিরোবিরেচয়েতক্ষি প্রং মন্যান্তস্তেচ দারুণে। 

নষ্টসংজ্ঞং বিবৃত্তাক্ষং ভগ্রগ্রীবং ৰিরেচনৈঃ ॥ 

চুর্গৈংপ্রধমনৈস্তী ক্ষৈবিষার্তং সমুপাচরেৎ। 

তাড়য়েচ্চ সিরাঃক্ষি প্রং তদ্যশাখাললাউজাঃ ॥ 

তান্ব প্রসিচ্যমানাস্থু মুগ্রিশিস্ত্রেণ শান্ত্রবিৎ । 

কুর্ধযাৎকাকপদাকারং ব্রণমেবং শ্রবস্তি তাঃ.॥ 

মরক্রংচর্্ম মাংসং ব। নিক্ষিপেচ্চাস্য মৃর্থি চ। 

চ্বৃক্ষকষায়ৎ ব! চূর্ণৎ ব1 কুশলে। ভিষক্ ॥ 

বাদয়েচ্চাগদৈলিপ্ত। ছুন্দুভিস্তস্য পার্থয়োঃ | 

লন্ধসংজ্ঞং পুনশ্চৈন মৃদ্ধঞ্চাধশ্চ শোধয়েৎ | 

নিঃশেষং নিহ্রেচ্চৈৰ বিষৎ পরমদুর্জন্ং |. 

অল্পমপাবশিষ্টৎ হি ভূয়োবেগায় কন্পতে ॥ 
কুর্ধযাদ্বা সাদবৈব্যং জ্বরকাশ শিরোরুজঃ। 

শোফশোধ প্রতিশ্যায় তিমিরারুচি পীনসান্॥ 

তেষুচাপি যথ। দোষংপ্রতিকর্ম প্রযোজফেখি। 

বিষার্তোপদ্রবাংশ্চাপি যথান্বংসমুপাচরেৎ॥ 

অথাররিষ্টাংবিমোচ্যাশড প্রচ্ছম্নিত্বাস্কিতং তথ! । 
দিহ্যাত্ত্র বিষং স্কনৎ ভূয়োবেগার কর্পতে ॥, 
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এবং ক্রিয়াক্রটৈর্শতিস্্র রৌষধিভিশ্চ যত্বতঃ । 

বিষে হৃতগুণে দেহাদাদ1 দোষঃ প্রকুপ্যতি ॥ 

তদাপবন মুদ্ব ভৎ নৈহাটদযঃ সমুপাচরেৎ। 

তৈলমতস্যকুলথাস্ত্র বজ্যের্মারুত নাশনৈঃ ॥ 

পিত্তজ্রহরৈঃ পিত্ৎ কষায়ৈ:স্সেহ বস্তিভিঃ। 
কফমারগবধাদোন সন্গৌদ্রেন গণেনতু ॥ 

শ্লেম্প্ৈরগদৈশ্চাপি তিক্রংরুক্ষৈষ্চ ভোজনৈঃ । 

বৃক্ষপ্রপাত বিষমপতিতং মুতমদ্তসি | 

উদ্ধ তঞ্চামৃন্তং সদ্যশ্চিকিৎসেন্নষ্ট সজ্ঞবৎ | 

গাঢ়ংবদ্ধেইরিষ্টয়। গ্রচ্ছিতেহপি 

তীক্ষেলেপৈ স্দ্বিধৈব্বাবিশেষৈঃ | 
শুনে গাত্রে ক্লিন্নমভার্থপৃতি জ্ঞেযংম[ংসং তদ্থিষাৎপৃতিকষ্টং ॥ 
সদ্যোবিদ্ধং নিস্রবেতকুষ্জ রক্ত ৎ 

পাকংযাযাদ্দহ্যতে চাপ্যভীক্ষং ৷ 

কষ্ণীভূতংক্রিন্নমতার্থপৃতি শীর্ণমাংসং যাত্যজশ্রং ক্ষভাংশ্চ ॥ 
তৃষ্ণা মুচ্ছ? ভ্রাস্তিদাহৌ জবরশ্চ যস্যস্থাস্তং দিপ্ধবিদ্ধং ব্যবসোৎ 
পুর্বোদিষ্টং লক্ষণং সর্বমেতৎ 

জুষ্টং যপ্যাল* বিবেণ ব্রণাঃস্থ্যঃ ॥ 
লুতাদষ্টা দিগ্ধবিদ্ধাবিষৈর্ব1 

জুষ্টা যে স্থ্য্যেরণাঃপুতি মাংসাঃ 

তেষাং বুক্ত্যাপু-তমাংসান্যপোহ্য 

বাধ্যোকোভিঃ শোণি তঞ্চাপন্ৃত্য ॥ 

হৃত্বাদোষান্ ক্ষি প্রনুদ্বত্ত ধশ্চ 

সম্যকৃসিঞ্চেৎ শ্গীরিণাং ত্বকষায়ৈই | 

অন্তর্বন্তং দাপয়েচ্চ প্রদেহান্ 

শীতৈর্রব্যৈরাজ্য-যুকৈ বির্বষন্ৈই ॥ 
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ভিন্নেহস্ত বৈ দুষ্টজাতেন কার্ধযঃ 
পূর্ববোমার্গঃ সৈত্তিকে যে! বিষেচ | 

ভ্রিবৃদ্বিশল্যে যধুকং হরিদ্্রে 
রক্তানরেজ্ডরো লবণশ্চ বর্গঃ ॥.. 

কটুত্রিকংচৈব বিচুর্ণিতানি শূঙ্গে নিদধ্যান্মধু সংযুতানি । 

এষোহগদদোহস্তি বিষংপ্রযুক্তঃ 

পানাঞ্জনাভ্যঞ্জন নস্যযোগৈঃ ॥ 
অবাধধ্যবীর্ষ্যো বিষবেগ হস্ত! মহাগদোনাম মহাপ্রভাবঃ | 

বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদ। 

হি্গ,নিচক্রং ত্রিকট,নি চৈব ॥ 

সর্বশ্চবর্গো লবণশ্চ সুক্সঃ সচিত্রকঃক্ষৌত্রযুতো নিধেয়ঃ | 
শৃঙ্েগবাং শৃঙ্গময়েন চৈব 
প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ ॥ 

এযোহগদঃ স্থাবর জঙ্গমানাং 

জেতাবিষাণামজিতোহি নায়। । 

প্রপৌগুরীকং সুরদারুমুস্তা কালানুসার্ধ্য! কট.রোহির্ণী চ॥ 
স্বৌণেয় কংধ্যামকপদ্ম কাঁনি পুরাগতালীশ স্থুবর্চিকাচ । 
কুটন্লটেলাসিতসিন্কৃবারাঃ শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিরনুঃ ॥ 
রোধ.ংজলংকাঞ্চনগৈরি কঞ্চ সমাগধঞ্চন্দন সৈম্ধবঞ্চ । 
সুষ্াণি চূর্ণানি সমানি কৃত্ব! শৃঙ্গেনিদধ্যাম্মধুনংযুতানি ॥ 
এযোহগদক্তাক্ষ ইতি প্রদিষ্টো বিষংনিহন্যাদপি তক্ষকস্য। 

মাংসীহরেণু ত্রিফলাধুরঙগী রক্তালতাযষ্টিক পদ্মকানি ॥ 
বিড়ঙ্গতালীণ স্ুগন্ধিট কল! ত্বকৃকুষ্ঠপত্রাণি সচন্দনানি । 

ভার্গীপটোলংকিণিহী সপাঠা সবগাদনী ককটিকাপুরঞ্চ | 

পাঁলিন্যশো কৌ ক্রমুকং স্থরস্যাঃ প্রস্থনমারুক্ক রজঞ্চপুষ্পং । 

চূর্থান্যটথষাং নিহিতানি শৃঙ্গে ন্যসেচ্চ পিত্তানি সমাক্ষিকানি ॥ 
১ 
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বরাহগোধাশিখিশল্লকানাৎ মাজারজং পার্ধত নাকুলেচ | 

যস্যাগদোহয়ং স্থকৃতোগৃহেস্যান্নামর্ষভোনাম নরর্যভস্া ॥ 

ন তত্রসর্পাঃকুতএব কীটাঃ ত্যজস্তিবীর্যযাপি বিষাণিটৈব | 

এতেন ভের্ষযঃ পটহাশ্চ দিপ্ধা নানদ্যমান! বিষমান্ড হন্াঃ ॥ 

দিগ্ধাঃপতাকাশ্চ নিরীক্ষা সদ্যোবিষাভিভূতাহাবিষাভ্বস্তি। 

লাক্ষাহরেণুর্নলদং প্রিয়ঙ্ৃঃ শিগ্র্বয়ং বষ্টিক পৃথ্ককাশ্চ ॥ 
চূর্ণীকতোইয়ংরজনীবিমিশ্রো বর্গোবিধেয়ে। মধুনর্পিষাক্ত 2 | 
শৃঙ্গেগবাংপর্ববদাপিধান স্ততঃগ্রযোজ্যোহঞজননসাপাটনঃ | 
সঞ্জীবনীনাম গতাস্থৃকল্প মেখোইগদেোজীবয়তীহ মর্ত্যং | 
শ্লেম্মাতঃককট ফল মাতুলুঙ্গঃ শ্বেতাগিরিহ্বাকি পিহীসিতাচ ॥ 

সতগুলীয়োংগদ এবমুখ্যো বিষেষু দব্বাকররাজিলানা ং। 
দ্রাক্ষাস্থুগন্ধানগবৃত্তিকাচ পিষ্টা সমঙ্গ। সমভাগঘুক্ষা ॥ 
দেয়োদ্বিভাগঃসূরসাচ্ছদম্য কপিখবিবাদপিদাড়িমাচ্চ ॥ 

ত্বথাদ্ধভাগোইসিতসিন্কুবার1 দক্ষোটমুলাদপি গৈরিকাচ্চ। 

এযোইগদঃক্ষৌদ্রযুতো নিহস্তি 
বিশেষতোমগুলিনাং বিষাঁণি ॥ 

ংশত্বগার্ামপকৎ কপিথং কটুত্রিকংহৈমবতী সকুষ্ঠা। | 
করঞ্রবীজংতগরংশিরীষ পুষ্পঞ্চগোপিত্তযুৃতং নিহস্তি ॥ 

বিষাণি লুতোন্দুরুপন্নগানাৎ কৈটঞ্চ লেপাঞ্জননস্য যোগৈঃ। 

পুরীষমুন্রানি লগর্ভসঙ্গান্রিহস্তি বর্তাগুননাভিলেপৈঃ ॥ 
কাচার্শ্মকোথান্ পটলাংশ্চঘোরান্ 

পুষ্পঞ্চ হস্ত্যগুননসাযোটৈঃ | 

সমূলপুষ্পান্থুর বক্ধবীজাৎ কাথ£শিরীবাভ্রিকটু প্রগাঢ়ঃ | 

সলাবণঃক্ষৌনত্রমুতোইণ পীতোবিশেষতঃ কীটবিষং নিহন্তি। 
কু্ঠংত্রকটুকং, দার্বির্ব মধূকলবপদ্বর়ং । 
মালতনাগপুষ্পঞ্চ সর্বাপি মধুরাণিচ ; 
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কপিখরসপিষ্টোহস্ং শর্করাক্ষৌব্রসংযুতঃ | 
বিষংহস্ত্যগদঃ সর্বং মৃষিকানাঁৎ বিশেবতঃ 
সোমরাজীফলংপুষ্পং কটভীলিম্কুবারক£ । 

চোরকোবরুণঃ কুষ্ঠং সর্বগন্ধ! সসপ্ডল! ॥ 

পুনর্ণবা শিরীষস্য পুঙ্পমারপ্বধার্কজং | 

শ্যামাশ্বষ্ঠাবিড়ঙ্গানি তথাত্ত্রাঃ সপ্তকানিচ ॥ 

ভূমীকুরবকশ্চৈৰ গণ একসরংস্থতঃ ॥ 

একশোঘিস্ত্রিশোবাপি প্রযোক্তব্যোবিষাপহঃ ॥ 

য্ঠোহধ্যায়ঃ। 

অথাতো! যুষিককণ্পৎ ব্যাখ্যান্যামত । 
পূর্ব মৃক্তাঃ শুক্রবিধ! মুষিক যে সমাসতঃ | 

নাম লক্ষণভৈষট্যে রষ্টাদশ নিবোধতান্ ॥ 

লালনঃ পুজকঃ কৃষ্ধো হংসিরশ্চিকিরস্তথা । 

ছুছুন্দরোইলসশ্চৈব কষায় দশনোইপিচ ॥ 
কুলিঙশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথ| ৷ 

কোকিলোইরুণসঙগশ্চ মহাকৃষ্$স্তথোন্দুরঃ ॥ 

শ্বেতেন মহুতাসার্ধং কপিলেনাখুন। তথা 

মৃষিকশ্চ কপোতাভ স্তখৈবাষ্টাদশ স্বতাঃ | 

শুক্রংপততি যত্রৈষাং শুক্রত্বষ্টেঃ ল্পশস্তিবা । 

নখদস্তাদিভিস্তশ্মিন্ গাত্রেরস্তং গ্রহ্যাতি | 

জায়স্তে গ্রন্থয়ঃ শোফ1ঃ কর্ণিকা মগ্ডুলানি চ। 

পিড়কোপচয়শ্চোগ্রা বিসপ্ণঃ কিটিমানি চ 
পর্বভেদোরুজন্তীত্রা জরোমুচ্ছাচ দারুণ । 

 দৌর্বল্যমরুচিঃ শ্বাসে বমথুর্লোমহর্ষণং ॥ 
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দষ্টরূপং সমাসোক্ত মেতচ্চ ব্যাসতঃ শৃণু। 

লালাশ্রাবোলালনেন হিকা ছর্দিশ্চ জাঁয়তে ॥ 

তগুলীয়ককন্তস্ত লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং ৷ 

পুত্রকেণাঙ্গ সাদশ্চ পাুবর্ণশ্চ জায়তে ॥ 

চীয়তে গ্রস্থিভিশ্চাঙ্গমাখুশাবক সন্লিভৈঃ। 
শিরীষেঙ্গুদকক্স্ত লিহাত্ব্র সমাক্ষিকং ॥ 

কৃষ্ণনোস্যক্ ছর্র়ত্তি ছুর্দিনেষু বিশেষত2 | 

শিরীষফলকুষ্ঠস্ত পিবেৎ কিংশুক ভক্মন! ॥ 

হংসিরেণানবিদ্বেষেো জৃম্ত। লোমাঞ্হর্ষণং | 

পিবেদারগ্বধাদিন্ত স্ুবাত্তস্তত্র মানবঃ ॥ 

চিক্কিরেণ শিরোঁছঃখং শোফোহিকাবমীতথা। 

জালিনী মদনাক্কোট কষাটরর্ববাময়েত্বতং ॥ 
ছুছুন্দরেণ বিড়ভঙ্গে। গ্রীবাস্তস্তে৷ বিজ্স্তণং | 
ষবনালরভক্ষারং বৃহত্যাশ্চান্র দাপয়েৎ ॥ 

গ্রীবাস্তস্তোইলসেনোদ্ধ বাযুর্দংশে রজাজরঃ | 

মহাগদং সসপ্লিক্ষং লিহা/ত্রত্র সমাক্ষিকং ॥ 

নিদ্রাকষায়দস্তেন হৃচ্ছোষঃ কারশ্ামেবচ। 

ক্ষৌড্রোপেতাঃ শিরীষস্য লিহাৎ সারফলত্বচঃ ॥ 
কুলিঙ্গেন রজঃ শোফোরাজ্যশ্চ দংশমগ্ডলে । 

সহে সসি্ধুবারে চ লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকে ॥ 

অজ্সিতেন বমী মৃচ্ছ? হৃদ গ্রহঃ কৃষ্ণনেত্রত1। 
তত্রন্নহীক্ষীর পিষ্টাৎ পালিন্দীং মধুন। লিহেৎ॥ 
চপলেন ভবেচ্ছন্দিমূচ্ছণচ সহ তৃষ্ণয়! । 

সভদ্রকাষ্ঠাং স্টাং ক্ষৌভদ্রেণ ভ্রিফলাং লিহেৎ | 
কপিলেন ব্রণে কোথে। জরো গ্রন্থ [দগমন্তখা । 

ক্ষৌদ্রেণলিহ্যাত্রিফলাঃ শ্বেতাংচাপি পুনর্ণব1 ॥ 
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গ্রন্থয়ঃ কোকিলেনোগ্রা জরোদাহুন্চ দারুণঃ । 

বর্যাভূনীলিনীকাথ-সিদ্ধং তত্র ঘ্বতং পিবেৎ ॥ 
অরুণেনানিলঃক্রুদ্ধ! বাতজান্ কুরুতে গদান্। 

মহারুষেঃণ পিত্ৃঞ্চ শ্বেতেন কফ এবচ। 

মহতা কপিলেনাস্যক্ কপোতেন চতুষ্টয়ং ॥ 
ভবস্তি চৈষাং দংশেষু গ্রস্থিমগুল কর্ণিকাঃ। 

পিড়কোপচয়াশ্চোগ্রাঃ শোকফক্চ ভূশদারণঃ | 

দধিক্ষী রঘ্বত প্রস্থ জ্য়ঃপ্রত্যেকশে। মতাঃ 

করঞ্জারথধব্যোষ বুহতা২শুমতী স্থিরাঃ ॥ 

নিঃকাখ্য চৈষাং ক্কাথন্ত চতুর্থাংশপুনর্ভবেৎ। 

তবৃত্তিলামুতাচক্র সব্বগন্ধা সমৃত্তিক। ॥ 

কপিখদাড়িমত্বকৃচ স্পিষ্টানিতু দাপয়েৎ | 

তৎসর্বমেকতঃ কৃত্ব। শনৈমৃ্বগ্নিনাপচেৎ ॥ 

পঞ্চানামরুণাদীনাৎ বিষমেতদ্বযপোহতি । 

কাকাদনী কাকমাচী সরসেতথবা কৃতং । 

সিরাশ্চ আবয়েত প্রাজ্ঞঃ কুর্বাৎ সংশোধনানি চ॥ 

সন্বেষাঞ্চ বিধিঃকার্ষো। মৃষিকানাং বিষেঘয়ং | 

দগ্ধাবিআ্রাবয়েদ্দংশং প্রচ্ছিতঞ্চ প্রলেপয়েৎ ॥ 

শিরীষরজনী কুষ্ঠ কুস্কুমৈরমৃতাযুতৈঃ | 

ছর্দনং জালিনীকাৈঃ গুকাখ্যাক্কোটয়োরপি ॥ 

ুকাখ্যাকোষবধত্যোশ্চ মূলং মদন এবচ। 

দেবদালীফলঞ্ষেব দর! পীত্ব। বিষং বমেত ॥ 

ফলং বচাদেবদালী কুষ্ঠং গোমুত্র পেষিতং । 

পূর্বকল্পেন যোজ্যাঃস্থঃ সর্ধোন্টুর বিষচ্ছিদঃ ॥ 
বিরেচনে তৃবৃদ্দস্তী ত্রিফলাকক্ ইবষাযতে । 

শিরোবিরেচনে সারঃ শিরীষফলমেবচ ॥ 
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কটুত্রিকাদাশ্চছিতে! গোময়ন্বরসে!ইঞ্জনে ৷ 
কপিখ গোময় রসঃ সক্ষৌভ্রোলেহ ইব্যতে ॥ 
রসাঞ্জন হরিদ্রেজ্্যব্টীঘু বা কৃতহ। 
কন্ধৎ সাতিবিষং প্রাতলি-হ্যাচ্চ ক্ষৌদ্র সংযুতং ॥ 
তওুলীয়কমূলেষু সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেক্সরঃ |: 
আস্ফোতমূলসিদ্ধং বা পঞ্চ কাপিখ মেৰ বা 

মৃষিকাণাং বিষং প্রায়ঃ কুপ্যত্যত্রেযু নিহ তং ॥ 
তত্রাপোষু বিধিঃকাধ্যো ষশ্চদৃষী বিষাপহঃ ॥ 

স্থিরাণাং রজতাংবাপি ব্রণানাং কর্ণিকাভিষক্ ৷ 

পাটবিত্বা যখাদোষং ব্রণবচ্চাপি শোধয়েৎ ॥ 

শ্গালশ্বতরক্ষ বৃক্ষ ব্যাত্রাদীনাং যদানিলঃ। 

শ্লেশ্ব গ্রদষ্টোষুষ্ণাতি সংজ্ঞাংসংজ্ঞাবহান্িতঃ ॥ 

তদা প্রঅস্তলাঞ্গল হনুক্ষন্ধোইতিলালবান্ । 

অত্যর্থবধিরোহদ্ক্চ সোইন্বোন্যমভিধাবতি ॥ 

তেনোন্ত্তেন দষ্টন্ত মংষ্পা সবিষেণতু । 

লৃশ্ততাজায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্াতিত্রবতাস্থক্ ॥ 

দিগ্ধবিদ্বন্তলিঙগেন গ্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ ৷ 

যেন চাপি ভবেদষ্ট স্তম্তচেষ্টাং রুতংনরঃ ॥ 

বহুশঃ প্রতিকৃর্ববাণঃ ক্রিয়াহীনে! বিনশ্ততি | 

অগ্পুবা যদ্দিবাদর্শে রিষ্টং তন্ত বিনিপ্দিশেৎ ॥ 

্রস্তত্যকম্মাদ ঘোহভীক্ষং শ্রত্বাদৃষ্ীপি বা জলং। 

জলব্রাসন্তবিদ্যাত্তং রিষ্টং তমপিকীন্তিতং ॥ 

অদষ্টোবা জলত্রাসো ন কথঞ্চন সিধযতি । 

বিশ্রাব্য দংশং তৈর্দাষ্টে সর্পিষ। পরিদাহিতং 

প্রলিহ্যাদগদৈঃ সর্পি পুরাঁণং বাপি পায়য়েৎ। 

অকর্ষীরযুতশন্ত দদ্যাচ্ছীর্য বিরেচনং ॥ 



অধ্যায় ৬।] কল্পস্থান। ৩১ 

শ্বেতাংপুনর্ণবাঞ্চান্ত দদ্যাদ্ধ,ত,রকা যুতং । 

পললং' তিলতৈলঞ্চ রুূপিকায়ণঃপয়ো! গুড়ঃ ॥ 

নিহস্তি বিষমালককং মেঘবুন্দমমিবানিলঃ | 

মুলস্ত শরপৃঙ্থায়াঃ কর্ষং ধুত,রকার্ষিতং ॥ 

তওুলোদকমাদায় পেষয়েত্তও,লৈঃ সহ। 

উন্ত্তকন্ত পত্রেস্ত সংবেষ্ট্যাপুপকং পচেৎ ॥ 

খাদেদৌষধকালেতদলর্ক বিষদূধিতঃ । 
করোত্ান্যান্ বিকারাতস্ত তন্মিন্ জীর্যযতি চৌষধে ॥ 
বিকারাঃ শিশিরে যাপ্যা গৃছে বারি-বিবজ্জিতে | 

ততঃশাস্তবিকারস্ত স্বাত্বাচৈবাপরেইছনি ॥ 

শালিষষ্টিকয়ের্ডক্তং ক্ষীরেণোষেণ ভোজয়েং। 

দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেযোহ্দ্ধমাত্রয়! ॥ 

কর্তব্যোভিষদ্জাবস্তমলর্ক-বিষনাশনঃ | 

কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষংযস্ত ন স জীবতি মানবঃ ॥ 

তন্মাৎ প্রকোপর়েদাশ্ড স্বয়ং যাবন্ন কুপ্যতি । 

বীজরত্বৌষধীগর্ভেঃ কুকতৈঃ শীতান্ুপূরিতৈ: ॥ 

স্নাপয়েত্ং নদীতীরে সমন্ত্রৈন্মা চতুষ্পথে। 

বলিং নিন্দ্য তজ্াপি পিণ্যাক পললং দধি ! 

মালাানিচ বিচিত্রাণি মাংসং পক্কামকৎ তথা । 

অলকাধিপতে ষক্ষ সারমেয় গণাধিপ ॥ 

অলর্কভুষ্টমৈতম্মে নির্িষং কুরুমাচিরাৎ। 

দদ্যাৎ সংশোধনং তীক্ষমেবং সাতন্ত দেহিনঃ ॥ 
অশুদ্বস্ত সুর্ধঢ়েইপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষং । 

শ্বাদয়োইভিছিত। ব্যাল। বাতপিত্বগ্রকোপণণঃ ॥ 

অতঃকরোতি দষ্টস্ত তেষাং চেষ্টাং তং নরঃ। 

বহুশঃ প্রতিকুর্বাণে। ন চিরান্ ভরিয়তে চ সঃ॥ 
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নথদস্তক্ষতং ব্যালৈর্ধযৎকৃতং তদ্বিমর্দয়েৎ। 

সিঞ্চেত্তিলেন কোষেণ তে হি বাত-প্রকোপজাঃ ॥ 

সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অথাতো ছুন্দুভিম্বনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যা স্যাম । 
ধবাশ্বকর্ণ তিনিশপলাশপিচুমর্দপাটলিপারিভ দ্রকাঘোড়,স্বরকরহাটকা- 

জ্জুনককুভসজ্জকপীতন শ্লৈম্মাতকাক্কোটামলক প্রগ্রহকুটজশমীকপিথ। 

্ন্তকার্ক চিরবিদ্বমহাবৃক্ষারুফরারলুমধুক্মধুশিগ শাকগোজীমূর্ববা। 
তিন্বকেক্ষুরকগোপবণ্টারিমেদানাং ভক্মান্যাহৃত্যগবাংমৃত্রেনক্ষার কল্পেন 

পরিআীব্যবিপচেষ্দদ্যাচ্চানত্র পিপ্ললীমূল তগু.লীয়কবরাক্চোচক মঞ্জিষ্ঠা 

করঞজিক। হন্তিপিপ্ললী মরীচোত্পলসারিবা বিড়কগরহধূমানস্থাসোম 

সরলাবাহলা কগুহাকো শাত্শ্থে তসর্ষপবরুণলবণপ্রক্ষনিচুলক বদ্ধমানবগ্ুল 
পুক্রশ্রেণী সপ্তপর্ণদগুকৈলবালুকনাগদন্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারুকুষ্ঠহরিদ্রা 

বচাচুর্ণানিলোহানাঞ্চ সমভাগানিততঃক্ষরবদাগতপাকমবতাধ্য €লোহ- 

কুস্তে নিদধ্যাৎ। 

অনেন ছুন্দুভিংলিশম্পেৎ পতাকা তোরণানিচ। 

শ্রবণাদ্র্শনাৎ স্পর্শাৎ বিষাৎ্ সম্প্রতিমুচাতে ॥ 

এষ ক্ষারাগদোনাম শর্করাম্বশ্মরীষু চ। 

অর্শঃস্থ বাতগুলেবু কাসশুলোদরেষু চ.॥ 

অজীর্ণে গ্রহণী/দাষে ভক্তদ্ধেষেচ দারুণে। 

এষ সর্ববিষার্তানাৎ সর্বঘৈবোপযুজ্যতে ॥ 
তথ। তক্ষকমুখ্যান। ময়ং দর্পান্কুশোইগদঃ | 

বিড়ঙ্গতিকলাদন্তী ভদ্রদারুহরেণবঃ ॥ 
তালীশপত্রমপ্রিষ্ঠা কেশরোতৎপলপদ্মকং। 

দাড়িমং মালতীপুশ্পং র্ন্যো সারিবে স্থিরে 
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প্রিয়ঙ্থৃস্তগরং কুষ্ঠং বৃহত্যো চৈলবালুকং | 

সচন্দন গবাক্ষীভিরেতৈঃসিন্ধং বিষাপহৎ ॥ 

সর্পিঃকল্যাণকং হোতদ্গ্রহাপস্মীর নাশনং । 

পাগ্ডণময় গরশ্বাস মন্দাগ্রিজর কাসহুতৎ॥ 

শোধিণা স্বল্পশুক্রাণাং বন্ধ্যানণঞ্চ প্রশস্যতে । 

অপামার্গস্য বীজানি শিরীষস্য তখৈবচ ॥ 

শ্বেতে দ্বে কাকমাচীঞ্চ গবাং মুত্রেণ পেষয়ে। 
সর্পিরেতৈস্ত সংসিদ্ধং বিষসংশমনং পরং ॥ 

অমৃতং নাম বিখ্যাতমপি সপ্তীবয়েন্ম.তং | 

চন্দনাগুরুণীকুষ্ঠং তগরং তিলপর্ণিকৎ ॥ 

প্রপৌগুরীকং নলদং সরলং দেব দারুচ | 

ভদ্রশ্রিয়ং যবফলাং ভার্গীৎ নীলীং স্গন্ধিকাং ॥ 

কালেয়কং পল্মকঞ্চ মধুকং নাগরং জটাৎ। 

পুন্নাগেটললবালুনি গৈরিকং ধা'মকং বলাং ॥ 

তোয়ং সর্জরসং মাংসীং সিপুষ্পাং হরেণুকাং। 

তালীশ পত্র' ক্ষুত্রৈলা প্রিয়ঙ্,ং সকুটন্লটাৎ 

শৈলপুষ্পং সশৈলেয়ং পত্রং কালাহুসারিবাং | 
কটুত্রিকৎ শীতশীবহ কাশ্খর্ধ্যং কটুরোহিণীং ॥ 

সোমরাজিমতিবিষাং পৃথিকামিন্দ্রবারুণীং। 

উশীরং বরুণং মুস্তং নথং কুস্তম্ুরং তথা ॥ 

শ্বেতে হরিদ্রে স্টৌণেয়ৎ লাক্ষাঞ্চ লবণানিচ। 
কুমুদোতৎপল পল্মানি পুষ্পঞ্চাপি তথার্কজং ॥ 

চম্পকাশোক সুমন স্তিলক প্রশবানিচ। 

পাটলী শানসলী শেলু শিরীষাণাৎ ততৈবচ ॥ 
স্থরস্যান্তণ শুল্যাশ্চ সিন্কুবারসা যানি চ॥ 

ধবাশ্বক্ণয়েশ্চাপি পুষ্পাণি তিনিশ্বস্যচ ॥ 
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গুগগুলং কুস্কমং বিশ্বী সর্পাক্ষীং গন্ধনাকুলীং 

এতৎ সম্ভ,ত্তয সম্ভারৎ সুক্ষ চুর্ণানি কারয়ে ॥ 
গোপিন্ত মধুসপির্ভি যুক্তিং শুঙে নিধাপয়েৎ। 

ভগ্রস্কন্ধ' বিবৃত্তাক্ষং মৃক্য্যোর্দংস্ান্তরং গতং ॥ 

অনেনাগদমুখ্যন মন্ধুষ্যৎ পুনরাহরেতৎ। 

এষোহপ্নি কল্পং ছুর্ববারং ক্রুদ্ধস্যামিত তেজসঃ ॥ 

বিষং নাগপতে হৃন্যাৎ গ্রশমং বাস্থুকেরপি | 

মহাস্থগন্ধি নামায়ং পঞ্চাশীতাঙ্গ যোজিতঃ ॥ 

রাজাগদানাং সর্বেষাং রাজ্জঞেো হস্তে ভবে সদ1 4 

তেনানুলিত্স্ত নুপো! ভবে সর্বজন-প্রিয়ঃ ॥ 

ভ্রাজিষ্ণতাঞ্চ লভতে শুক্রমধা গতোহপিসন্। 

উষ্ণ বর্োবিধিঃ কার্ষো। বিষার্তীনাং বিজানত ॥ 

মুক্তা কীটবিষং তদ্ধি শীতেনাভি প্রবদ্ধতে । 

অন্নপান বিধাবুক্ত মুপধার্ধ্য শুভাশুভং ॥ 

শুভং দেয়ং বিষার্তেভ্যে। বিরুদ্ধেভাশ্চ বারয়েৎ। 

ফাণিতং শিগ্ সৌবীর মজীর্ণাধ্যশনং তথা ॥ 
বর্জয়েচ্চ সমাসেন নব ধান্যাদিকং গণং। 

দিবানম্বপ্রং বাবায়ঞ্চ ব্যায়ামং ক্রোধ মাতপহং ॥ 

স্তরাতিল কুলথাংশ্চ বর্জয়েদ্ধি বিষাতুবঃ। 

প্রসনদো্বং প্রকৃতিন্ত ধাতু মন্নাভিকাঙ্ক্ষং সমমুত্রজিহবং ॥ 

গ্রাসন্নবর্ণেন্দ্রিয় চিন্ত চেষ্টং বৈদ্যোইবগচ্ছেদবিষৎ মন্ুষ্যং | 



অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ 

আথতঃ কীটকপ্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

সর্পাণাং শুক্রবিগত্র শব পৃত্যও সম্ভবাঃ | 

বাষৃপ্রশ্ব, প্রকৃতয়ঃ কীটস্ত বিবিধাঃ স্থৃতাঃ ॥ 

সর্বদোষ প্রক্কতিভি যুক্তাশ্চাপরিণামতঃ। 
কাঁটত্বে ২পি স্ুধীরাস্তে সর্বএব চতুর্বর্ধাঃ ॥ 

কুস্তীনস স্ত্ডিকেরী শৃঙ্গীশত কুলীরকঃ। 
উচ্চিটিঙ্গোহগ্রি নামাচ চিচ্চিটিনে| মযুরিকা ॥ 

আবর্তকম্তথোরভ্র সাঁরিকামুখ টৈদলৌ । 
শরাঁবকু্দাইভীরালী পৰ্ধষশ্চিত্র শীর্ষকঃ | 

শত বাভুশ্চ ষশ্চাঁপি রক্তরাজিঃ প্রকীত্তিতঃ | 

আষ্টাদশেতি ৰায়ব্যাঃ কীট £ পণনকোপনা2 1. 

তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগা বাত নিমি তজাঃ | 

কৌগ্ডিল্যকঃ কণভকে। বরটা পত্রবৃশ্চিকঃ ॥ 

বিনাসিক। ব্রহ্মণিকা বিন্দুলে ভ্রম রস্তথা । 

বাহাকী পিচ্চিটঃ কুম্তী বর্চং কীটোহরিমেদকঃ ॥ 

পদ্মকীটে দুন্দুভিকো। মকরঃ শতপাদকঃ। 

পঞ্চালকঃ পাকমৎ্সাঃ কৃষ্ণ তুণ্তোইথ গর্দভী ॥ 
ক্লীতঃ কৃমি সরারীচ যণ্চাপু/ খক্েশকঃ স্থৃতঃ। 

এতে হাসি প্রকৃতয়শ্তুর্বরিংশ]£ প্রকীতিতাঃ | 
তৈর্ভবস্তীহ দষ্টানাং রোগ।ঃ পিন্তনিমিন্তক্গাঃ ৷ 

খিশ্বস্তরঃ পঞ্চগুক্রঃ পঞ্চকৃষ্ঠোহথ কোকিলঃ ॥ 

সৈরেয়কঃ প্রচলকে। বলভঃ কিটিমন্তথা । 

সুচীমুখ। কৃষ্ণগোধা যশ্চ কাষায়বাসিকঃ ॥ 
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কীট গর্দতকশ্চৈব তথা ঝোটক এবচ। 

ত্রয়োদশৈতে সৌম্যাঃস্যুঃ কীটা£ শ্লেক্সপ্রকোপণাঃ ॥ 
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগাঃ কফ নিমিত্তজাঃ | 

ভূঙ্গীনাসে। বিচিলক স্তালকে। বাহক স্তথ!॥ 
কোষ্ঠাগারী কৃমিকরে! ষশ্চ মগ্ডলপুচ্ছকঃ | 

তুঙ্গনাভঃ সর্ষপিকোহবল্প,লী শন্দুকম্তথা ॥ 

অগ্নিকীটাশ্চ ঘোরাঃস্া দ্বাদশ প্রাণনাশনাঃ। 

তৈর্ভবস্তীহ দষ্টান। বেগজ্জানানি সর্পবৎ ॥ 

তাস্তাশ্চ বেদনান্তীব্রা রোগ! বৈ সান্লিপাতিকাঃ । 

ক্ষারাগ্সি দগ্ধবদ্দংশোরক্পীতসিতারুণঃ ॥ 

জরাঙ্গমর্দ রোমাঞ্চ বেদনাভিঃ সমস্িতঃ | 

ছর্দ্যতিসার তৃষ্তাশ্চ দাহে৷ মোহ বিজ্স্তিকা ॥ 
বেপথুশ্বাস হিক্কাশ্চ দাহঃ শীতঞ্চ দারুণ | 
পিড়কো পৃচয়ঃ শোফে! গ্রস্থয়ো মগুলানিচ || 

স্বদ্রবঃ কর্ণিকাশ্চৈব বিসর্প1ঃ কিটিমানিচ। 

তৈর্ভবস্তীহ দষ্টানাং ষথা শ্বঞ্চাপুযুপদ্রব1ঃ॥ 

যেইন্যে তেষাং বিশেষাস্ত তুর্ণং তেষাঁং সমাদিশেৎ । 

দূষীবিষ প্রকোপাঁচ্চ তখৈব বিষলেপনাৎ | 
লিঙগং তীক্ষ বিষেষে তচ্ঞ.ণু মন্দবিষেঘতঃ। 

প্রসেকোই রোঁচকশ্ছর্দিং শিরোগৌরব শীততা॥ 

পিড়ক। কোঠকগু,নাং জন্মদোষাবভাগতঃ, 

যোগৈন্নানাবি ধৈরেষাং চূর্ণানি গরমাদিশেত ॥ 
দৃষীবিষ প্রকারাণং তখৈবাপান্ুলেপনাৎ। 

একজাতীনতস্ত,দ্বং কীটান্ বঙ্্যামিভেদতঃ | 
সামান্যতো দ্টলিঙ্গৈঃ সাধ্যাসাধ্য ক্রমেণচ । 

ত্রিকপ্ট কঃ বুণীচাপি হস্তীকাক্ষোইপরাজিতঃ ॥ 
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চত্বার এতে কণতা ব্যাখ্যাত! স্তীত্র বেদন1ঃ। 

তৈর্দষ্টসা শ্বযথু রঙ্গমর্দে| গুরুতাগান্রাণাংদংশঃ কৃষঃশ্চ ভবতি 1 

প্রতিস্থ্যাঃ পিঙ্গভাসো বহুবর্ণে! মহাশিরাঃ 

তথা নিরুপমশ্চাপি পঞ্চ গৌধেরকাঃ স্বৃতাঃ 

তৈর্ভবস্তীহ দষ্টানাৎ বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ। 

রুজশ্চ বিবিধাকার। গ্রন্থয়শ্চ সুদারণাঃ ॥ 

গলগোলা শ্বেতকৃষ রক্তরাজি রক্তমণ্ডলা সর্বশ্বেতা সর্ষপিকে 

ত্যেবং ষট তাতির্দষ্টে সর্ষপিকাবর্জং দাহশোফ ক্রেদা ভবন্তি;। সর্ষ 
পিকয়। হৃদয় পীড়াতিসারশ্চ ॥ 

শতপদ্যস্ত পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিক1] পীতিকা রক্তা শ্বেতা 

অগ্নিপ্রভ। ইত্যষ্টৌ তাভিরদর্টে শোফেো। বেদন। দাহশ্চ হৃদয়ে | শ্বেতাগ্নি 

প্রভীভ্যামেতদেব দাহে। মুচ্ছ? চাতিমান্রং শ্বেতপিড়কোতপত্তিশ্চ । 

মণ্ডকাঃ কৃষ্ণ; সার কুহুকী হুরিতো রক্কো যববর্ণাভো ভূকুটা 
কোটিক শ্চেত্যান্টৌ তৈর্দষটদ্য দংশকণ্ড,9বতি পাত ফেণাগমস্চ বক্ত,াৎ । 
স্ুকুটী কোটিকাভ্যামেতদেব দাহশ্ছর্দ্দ মুচ্ছাচাতিমাত্রং । 

বিশ্বস্তরাভিদষ্টে দংশঃ সর্ষপাকারাভিঃ পিড়কাভিশ্চীয়তে শীত- 

জ্বরার্তশ্চ পুরুষে ভবতি 

অহিতুঁকাভিদঙ্টে তোদদাহু কও শ্বয়থবেো! মোহ্শ্চ। কগু,কাভি- 

দষ্টে পীতাঙ্গ শ্ছন্দাতিসার জরাদ্দিভিরভিহন্ততে । শুক বৃস্তাদিভিদ্টে 
কণ্তকোঠা'ঃ প্রবদ্ধ্তে শুকঞ্চাত্র লক্ষ্যতে । 

পিপীলিক1ঃ স্থুলশীর্ষা সম্বাহিক। ব্রাহ্মণিকাঙ্থুলিকা কপিলিক৷ 

চিত্রবর্ণেতি ষট_ তাতির্দষ্টে দংশে শ্বয়থুরস্রিষ্পর্শ বন্দাহশোফৌ ভবতঃ ॥ 
মক্ষিকাঃ কাস্তারিক। কৃষ্ণ! পিঙ্গলিক। মধূলিক1 কাধাকী স্কালিকে- 

তোবং ষট. তাঁভিরদষ্টস্য দাহশোফৌ ভবতঃ ॥ স্থালিক। কাষামীভ্যা 

মেতদেব পিড়কাশচ সোপজ্রবা ভবস্তি ॥ 

মশক]: সামুদ্রঃ পরিমগুলো। হম্তিমশকঃ কুষ্কঃ পার্বতীক্ব ইতি পঞ্চ 
৭ 

৮ 
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তৈর্ষ্টস্য তীব্রকণ্ড,দংশ শোফশ্চ পার্বতীয়স্ত কীটেঃ প্রাণহরৈস্তল্য 

লক্ষণঃ। নখাবকুষ্টেইভ্যর্থ২ পিড়কাঃ সদাহ পাকা ভবস্তি ॥ 

জলৌকসাৎ দষ্টলক্ষণমুক্তং চিকিৎসিতঞ্চ ॥ 
ভবস্তিচ।ন্তর ॥ 

গোধেরকঃ স্থালিকাচ যে চ শ্বেতাগ্নিসংপ্রভে । 

ভ্রকুটা কোর্টিকশ্চৈব ন সিধ্যন্ত্যেক-জাতিযু॥ 

শব-মৃত্র-পুরীষৈস্ত সবিষৈরবমর্ষণাৎ। 
স্থাঃ কপ্তদাহ কোঠারুঃ পিড়ক তোদ বেদনাঃ ॥ 

প্রক্লেদবাং স্তথ। অআাবো ভূশং সম্পাচয়েত্বচং | 

দিপ্ধবিদ্ধ ক্রিয়াস্তত্র যথাবদবচারয়েৎ ॥ 

নাবসন্নং ন চোত্সন্ন মতিসংরস্ত বেদনং। 

দংশাঁদৌ বিপরীতান্তি কীটদষ্টং সুবাঁধকং ॥ 

কীটের্দষ্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাঁচরেৎ। 

ত্রিবিধানান্ত সর্পাণাং ত্রবিখোন ক্রিয়া হিতা। 

(স্বদমালেপনং মেকং চোষ্মত্রাবচারয়েহ। 

অন্তত্র মুচ্ছি তান্দংশাৎ পাক কোথ প্রপীড়িতাৎ॥ 
বিষন্বর্চ বিধি, সর্বং কুর্য্যাৎ সংশোধনানিচ। 

শিরীষ কটুকং কুষ্ঠং বচারজনী সৈন্ধটৈঃ ॥ 

ক্ষীর মজ্জবস। সর্পিঃ শুহীপিপ্ললিদারুঘু । 
উৎকারিকা স্থিরাদৌবা স্থকৃত! স্বেদনেহিতা ॥ 
ন শ্বেদয়েত্থ। দংশং ধূমৎ বক্ষ্যামি বৃশ্চিকে । 

অগদানেক জাতীষু প্রবক্ষযামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ 

কুষ্ঠৎ চক্রং বচ। বিন্বমূলং পাঠ সুবর্চিকা। 

গৃহধুমং হরিদ্রে ছ্বে ত্রিকণ্টক বিষে হিভাঃ ॥ 
আগারধুন রজনী চক্রং কুষ্ঠং পলাশজৎ। 

গলগোলিক দষ্টান! মগদে। বিষ নাশনঃ ॥ 
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কুঙ্কুমং তগরং শিগ, পদ্মকৎ রন নীদ্বয়ং | 

অগদোজল পিষ্টোইয়ৎ শতপদ্ধিষ নাশনঃ ॥ 

মেষশৃঙ্গী বচ1 পাঠ! নিচুলো৷ রোখিণীজলং। 

সর্ধবমণ্ডক দষ্টনামগনে। বিষনাশনঃ ॥ 

বচাশ্বগন্ধাভিবল। বলাসাতিগুহাগুহা2। 

বিশ্বস্তরাভিদষ্টান। মগদে! বিষনাশনঃ ॥ 

শিরীবং তগরং কুষ্ঠং হপিদ্রেইং শুমতীসহে 
অহিও্ঁকাভিদষ্টান! মগদে। বিষনাশনঃ | 

কণুমকাভির্দ ই্টানাং রাত্রৌ শীতা: ক্রিয়া হিতাঃ 
দিবা তেনৈব সিধ্যস্তি সুর্স্যরশ্মিবলার্দিতা£ 

চক্রং কুষ্ঠমপামার্গঃ শুকবৃস্ত বিষেইগদঃ । 

ভঙ্গস্বর সপিষ্টা বা কৃষ্ণ বল্মীক মৃত্তিক1 ॥ 

পিপীলিকাভিদষ্টানাৎ মক্ষিকা মশকৈস্তথা । 

গোমুত্রেণ ুতো। লেপঃ কুষ্ণবল্মীক মৃত্তিক] | 

প্রতিস্যাক দষ্টানাং সর্পদষ্ট বদাচরেৎ। 

ত্রিবিধা বৃশ্চিকাঃ প্রোক্ত1 মন্দ মধ্য মহাবিষাঃ ॥ 

গোশকুৎ কোথজা মন্দা মধ্যাঃ কাণ্ঠেষ্টিকোদভব1। 

সপ কোথোদ্ভবাস্তীক্ষা। যে চান্যে বিষসম্ভবাঃ ॥ 

মন্দ! দ্বাদশ মধ্যাস্ত্ব ত্রয়ঃপঞ্চদশোত্তম12 | 

দশবিংশতিপিত্যেতে সংখায়া পরিকীর্তিত1ঃ ॥ 

কৃষ্ণঃ শ্তাব্ঃ কর্ব,র পাখুবর্ণো গোমৃত্রাঃ কক শোমেচকশ্চ | 
শ্বেজোরক্তো রোমশঃ শাদ্বলাভে। রক্তশ্বেতে মন্দবীর্য্যা মতাস্ত ॥ 

এভিরদষ্ে বেদন1 বেপথুশ্চ শাত্রস্ত্তঃ কষ্ণরক্গমশ্চ | 

শাখ।দষ্টে বেদন। চোঁদ্ধমেতি দাহন্বেদৌ দংশশোকফেৌ জরশ্চ | 
রক্র-পীত-কাপিলেনোদরেণ সর্ধেধূাঃ পর্বভিশ্চ ভ্রিভিঃম্থ্যুঃ | 
এতেমুত্রোচ্চার পৃত্যগজাত। মধ্য জেঞয়া ্বিপ্রকারোরগাণাৎ 
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যট্স্যতেষামনবয়াদ্যঃ প্রন্থতে। 

দোষোৎপত্তিং তৎস্বরূপাশ্চ কুর্ধ্যাৎ | 

জিহ্বা শোফে। ভোজনন্যাবয়োধো 

মৃচ্ছণ চোগ্রা মধ্য বীর্ধযাভিরার্টে ॥ 
শ্বেতশ্চিত্রঃ ্টামলে। লোহিভাড়ে? 

রক্ত শ্বেতোরক্তনীলোদরোচ । 

পীতোরক্তোনীলপীতোইপরস্তরক্কোনীলোনীল শুক্ত স্তথ! চ ॥ 

রক্তে] বন্রুঃ পূর্বববচৈচৈকপর্ব্বা যশ্চাইপর্ব পর্বণীন্বেচ বস্য। 

নানারুপাবর্ণতম্চাপি ঘোর জ্ঞেয়াশ্চৈতে বৃশ্চিকাঃ াপচৌরাঃ ॥ 
জন্মৈতেষাং সর্প কোথাৎ গ্রদিষ্টদেছেভ্যোব1 ঘাতিতানাং বিষেণ। 

এভিদ্টে সর্পবেগ প্রবৃত্তিঃ স্ফোটে।ৎপত্তিভ্ণত্তিদাহৌ অরশ্চ ॥ 
খেভাঃকৃফ্ণ ংশোবিতপ্চাপি তীব্রং শশ্মাৎ প্রাণৈস্তযজ্যতে শীপ্রমেব। 

উগ্রমধ্য বিষৈর্দষ্ং চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ। 
দংশং মন্দবিষাণাত্ত চক্ততৈলেন সেচয়ে ॥ 

বিদার্যাদি স্থসিদ্ধেন সুখোষ্েণাথন। পুনঃ 

কুধ্যাচ্চোত্কারিক] স্বেদং বিষস্ৈরুপনাহনৈঃ ॥ 

আদৎশং স্বেদিতং চুর্ণেঃ প্রচ্ছিতং প্রতিসারয়েৎ। 

রজনী সৈন্ধব ব্যোষ শিরীষফলপুম্পজৈঃ ॥ 

মাতুলুঙ্গাম্ত্র গোমৃত্র পিষ্টঞ্চ স্থরসাগ্রজং | 

লেপে স্বেদে স্থধোষ্ঞ্ গোময়ং হছিতমিষ্যতে ॥ 

পানে ক্ষোদ্রঘুহং সপ্লিঃ ক্ষীরংবা বহুশর্করং |, 

গুড়োদকৎ ব! স্ুহ্িমং চাতুর্জাতিক বাসিতং || 

পানমন্মৈ প্রদাতব্যং ল্গীরং ব1 সগুড়ৎ ছিমং। 

শিখি কুক্ধুটবর্থাপি সৈম্ধবং তৈল দর্পিষী ॥ 
ধৃপোহস্তি প্রযুক্তোহয়ং শীত্রং বৃশ্চিকজং বিষং। 

কুন্মস্তপুষ্পরজনী নিশ। বা কোড্রবং তৃপৎ ॥ 
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এভিত্বতাকৈরূৃপস্ত পাযুদেশে প্রযোজিতঃ | 

নাশয়েদাশুড কীটোখং বৃশ্চিকস্তচ যদ্ধিষং ॥ 
লুতাবিষং ঘোরতমৎ ছর্ব্িজ্ঞেরতমন্ততৎ । 

দুশ্চিকিৎস্যতমৎ বাপি ভিষগ্ভির্খন্দ বুদ্ধিভিঃ 

সবিষং নির্বিষঞ্চেতদিত্যেবৎ পরিশস্ষিতে । 

বিষদ্ব মেব কর্তব্যমবিরোধী যদৌষধং ॥ 

অগদানাংহি সংযোগ বিষজুষ্টস্য যুজ্যতে । 

নির্বিষে মানবে যুক্তোহগদঃ সম্পদ্যতে সুখৎ 
তন্মাৎ সর্ধঃ প্রযত্েন জ্ঞাতব্যোবিষনিশ্চয়ঃ | 

অজ্ঞাত্বাবিষ সদ্ভাবং ভিবগব্যাপাদ্য়েন্নরং ॥ 

প্রোদভিদ্াযমানস্ত বথাক্কুরেণ 

ন বাক্তজাতিঃ প্রবিভাতি বৃক্ষ2। 

তদ্বন্দ'রালক্ষ্যতমং হি তাসা।ং বিষং শরীরে প্রবিকীর্ণমাত্রং ॥ 

ঈষচ্চ কও. প্রচলৎ সকোঠ মব্যক্তবর্ণং প্রথমেইহনিস্তাৎ। 
অস্তেষু শুনৎ পরিনিম্ন মধ্যং প্রব্যক্তরূপঞ্চ দিনে দ্বিতীয়ে ॥ 

ব্র্যহথেণ তন্দর্শয়তীহ দংশং বিষং চতুর্থেইহনি কোপমেতি । 

অন্তোইধিকেহহি প্রকরোতি জস্তে। 

ি্বিষ প্রকোপ প্রতবান্ বিকারান্ ॥ 

যষ্ঠেদিনে বিপ্রস্যতঞ্চ সর্বান্ মর্্মপ্রদেশান্ ভূশমাবৃণোতি । 

তৎসপগ্তমেহতার্থপরীতগাত্রং ব্যাপাদয়েন্র্তামতি প্রবৃদ্ধং ॥ 

যাস্তীক্ষচণ্ডোগ্রবিষা! ছি লুতাস্থাঃসপ্তরাত্রেণ বিনাশয়স্তি। 

অতোহধিকেনাপি মিহন্যুরন্ত। বাসাং বিষৎ মধ্যমবীর্য্যমুক্ং ॥ 

যাঁসাং কনীয়ে! বিষবীর্যযমুক্তং তাঃ পক্ষমাত্রেণ বিনাশয়স্তি ৷ 

তন্মাৎ প্রযত্বং ভিষগন্ত কুর্যয1 দাদংশপাতাদ্বিষঘাতি ষোগৈঃ ॥ 

বিষস্তলালানথমুত্র দংস্্রী রজঃপুরীষৈরথচেন্ত্রিয়েন। 

সপ্ত প্রকারং বিহ্ন্তি লৃতাস্তদুগ্রমধ্যাবরবীব্যযুক্তং ॥ 
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সক কোঠং স্থিরমল্পমূলং লালাকতং মন্দরুজং বদস্তি ৷ 

শোফশ্চ কওুশ্চ পুলানিকাচ ধূমায়নং চৈব নথাগ্রদংশে ॥ 

ংশন্ক মুত্রেণ সকষ্ণমধ্যৎ স রক্তপধ্যস্তমবেহি দীর্ণৎ। 
দংস্রাতিরগ্রং কঠিনং বিবর্ণ জানীহি দংশং স্থিরমগুলঞ্চ ॥ 
রজঃ পুরীষেক্ট্রিয়জং হি বিদ্ধি স্ফোটং বিপক্কামলপীলু পাওুং। 

এতাবদেতৎ সমুদাহৃতত্ত বক্ষ্যামি লৃন্ীপ্রভবং পুরাণং ॥ 

সামান্ততে। দষ্টমসাধ্যপাধ্যং চিকিৎসিতঞ্চাপি যথ। ৰিশেষং | 

বিশ্বামিত্রো! নৃপবরঃ কদাচি দৃষি সত্তমং ॥ 

বশিষ্ঠং কোপয়ামাস গত্বাশ্রম পদৎ কিল। 
কুপিতস্য মুনেস্তস্য ললাটাৎ্ স্বেদ বিন্দবঃ ॥ 

অপতন্দর্শানা দেব মধস্তাত্তীক্ষ ব্চসঃ । 
লুনে তৃণে মহ্ীণাং ধেন্বর্থং সম্ভতেইপিচ ॥ 
ততে। জাতান্তিমা৷ ঘোরা নানারূপামহাবিষাঃ। 

অপকারায় বর্তস্তে নুপ সাধন বাহনে ॥ 

বন্মালুনং তৃণংপ্রাপ্তা মুনেঃ প্রশ্থেদ বিন্দবঃ | 

ষ্মাল্ল.তেতি ভাষ্যন্তে সংখ্যয়া তাশ্চ ষোড়শ ॥ 

কচ্ছ,দাধ্যান্তথাহসাধ্য! লুতাস্ত দ্বিবিধাস্থতাঃ। 

তাসামষ্টৌ কৃছৃসাধ্য। বর্জ্যোস্তাবত্যএবচ ॥ 
ত্রিমগ্ডুলা তথ শ্বেতা কপিলাপীতিক1 তথা । 

আল মূত্র বিষ রক্ত! কসন চাষ্টমী স্থৃতাঃ ॥ 

তাভিরদ্টে শিরে! ছুঃখং কণু,রংশেচ বেদন] । 

ভবস্ভিচ.বিশেষেণ গদ গ্নৈষ্মিক বাতিকাঃ ॥ 

সৌবর্ণিকে] লাজবর্ণা জালিন্যেণীপদী তথা । 

কুষ্ণাগ্রিবর্ণ! কাকাণ্ড1 মালাগুণাষ্টমী স্থৃতাঃ ॥ 
তাভির্দষ্টে দংশ কোথঃ প্রবৃতিঃ ক্ষতজস্যচ । 

জরোদাহোইতি সারশ্চ গদাঃক্থাশ্চ ভ্রিদোষজাঃ || 
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পিড়ক1 বিবিধাকার1 মগ্ডুলানি মহাস্তি চ। 

শোকা মহান্তে। মৃদবে! রক্তাঃ শ্যাবাশ্চল। স্তথা ॥ 

সামান্তং সর্ব লুতান। মেতদাদংশ লক্ষণং । 

বিশেষ লক্ষণং তাসাহৎ বক্ষ্যামি সচিকিৎসিতং ॥ 

ত্বিমগ্ুলায়৷ দংশেইস্থক্ কৃষ্ণংঅ্রবতি দীর্য্যতে । 

বাধির্য্যং কলুষ। দৃষ্টিস্তথা দাহশ্চ নেত্রয়োঃ ॥ 

তত্রার্কমূলং রজনী নাকুলী পৃশ্শিপর্ণিক1। 

নস্য কর্মণি শস্তন্তে পানাভ্যলাঞ্জনেষুচ॥ 

শ্বেতায়াঃ পিড়ক! দংশে শ্বেতা কণ্ডমতী ভবেখ। 

দাহ মুচ্ছ জরবতী বিসর্প ক্লেদরুকরী॥ 

তত্র চন্দন রান্নৈল। হরেণু নল বঞ্চুলাঃ। 

কুষ্ঠং লামজ্জকং চত্রং নলদং চাগদে। হিতঃ ॥ 

আদংশে পিড়ক। তাআ্রা কপিলায়াঃ স্থিরা ভবেৎ। 

শিরসো গৌরবং দাহন্তিমিরং ভ্রম এবচ ॥ 
তত্র পস্মক কুষ্ঠৈলা করপ্ ককুভত্বচঃ | 

স্থিরাক পণ্যপামার্গ ছর্ব। ব্রাঙ্গী বিষাপহাঃ ॥ 

আদংশে পীতিকায়াত্ত পিড়ক1 জায়তে স্থিরা। 

তথাছর্দিজ্ব'রঃ শুলং রক্তে স্তাতাঞ্চ লোচনে ॥ 

তত্রেষ্ট।ঃ কুটজোশীর তুঙ্গপদ্মক বঞ্জুলাঃ। 

শিরীব কিণিহী শেলু কদন্ব ককুভত্বচঃ ॥ 
রক্ত মণ্ডনিভে দংশে পিড়কাঃ সর্ষপাইব। 

জায়স্তে তালুশোষঞ্চ দাঁহশ্চাল বিষাস্থিতে ॥ 

তত্র প্রিয়ঙ্ত্ব হীবেরং কুষ্ঠং লামজ্জ বঞ্জুল1ঃ | 

অগদঃ শতপুম্পাচ সপিপ্লল বটান্কুরাঃ ॥ 

পৃতিমৃত্র বিষাদংশে! বিস্পো৷ কৃষ্ণ শোণিতঃ | 

কাসশ্বাস বমীমুচ্ছ। জরদাহ সমস্বিতঃ ॥ 
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মনঃশিলা'ল মধুক কুষ্ঠচন্দন পদ্মটকঃ | 
মধুমিশ্রৈঃ সলামট্জৈরগদন্তত্র কীন্তিতঃ ॥ 
দংশশ্চ পাণ্ডু পিড়কে। দাহ ক্রেদ সমস্থিতঃ | 

রক্তায়! রক্তপর্যযপ্ত বিজ্ঞেয়ে! রক্ত সংযুতঃ ॥ 

কার্যযস্তত্র] গদন্তোয় চন্দনোশীর পদ্মটৈঃ। 

তখৈবাজ্জুন শেলুভ্যাং ত্বগ্ভিরাম্রাতকন্ত চ ॥ 

পিচ্ছিলং কসনাদংশদ্রুধিরং শীতলং অবেৎ। 

কাঁসশ্বাসৌচ তত্রোক্তৎ রক্তলুতা চিকিৎসিতং ॥ 
পুরীষ গন্ধিরল্লাস্যক্ কুষ্ণায়াঃ দংশএবতু | 
জ্বরমুচ্ছাীবমীদাহ কাসশ্বাস সমন্বিতঃ ॥ 

তব্রৈল] চক্রসর্পাক্ষী গন্ধনাকুলিচন্দনৈঃ | 

মহাস্থগন্ধি সহিতৈঃ প্রত্যাখাবয়াগদঃ স্বৃতঃ ॥ 

দ'শেদাহোইগ্রি বর্ণায়া; আবোইত্যর্থং জর ম্তথা। 

চোষকুণ্ডরোম হর্যোদাহশ্চ স্কোটজন্ম চ।। 

'কৃষ্াপ্রশমনং চাত্র প্রভ্যাখ্যায় প্রষোজয়েৎ। 

সারিবোশীর ষ্ষ্্যাহ্ব চন্দনো পল পদ্ম কং ॥ 
সর্বানামেব যুগ্ীত বিষে শ্রেক্ষাত কত্বচং | 

ভিষক্ সর্ব প্রকারেষু তথাচ ক্ষীর পিপ্পলং। 
কুছ্সাধ্যবিষাহাষ্টো প্রোক্তা দ্বে চঘদৃচ্ছয়] ॥ 
অবাধ্য বিষবীর্ষযাণাং লক্ষণাঁনি নিবোধ মে। 

ধুতঃ সৌবর্ণিকাদৎংশং সফেণে। মতস্যগন্ধকঃ ॥ 
স্বাসকাসৌ জর স্তৃষ্ণ। মুচ্ছ? চাত্র স্দারুণ! । 
আদংশে লাজবর্ণায়। আমং পৃতিং শ্রবেদস্যক্ ॥ 
দাহেমুচ্ছাতিসারশ্চ শিরোছুখ:ঞ জায়তে । 

ঘোঁর দৎশস্ত জালিন্যা রাজিমানবদীধ্যতে । 

স্তস্তঃশ্বাসন্তমে বৃদ্ধি স্তালু শোষশ্চ জায়তে ॥ 
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এপীপাদ্যাস্তখাদংশোতবেরুফ্তিলাকৃতিঃ | 

তৃষ্ণামৃচ্ছজ্বরচ্ছদ্দকাসশ্বাদ সমন্িতঃ ॥ 
দংশঃ কাকগুকাদষ্টে পাতুরক্ো ইতি বেদনঃ ॥ 

রক্রোমালাগুণাদংশোধৃমগন্ধোইতি বেদনঃ । 

বিদীর্ঘায তেচ বহছুধ। দাহমুচ্ছণজরান্থিতঃ ॥ 

অসাধ্যানাং ভিষক্প্রাজঃ প্রযুঞীত চিকিতনতং | 

দোষোচ্ছয় বিশেষেণ চ্ছেদ কর্ম্ম বিবর্জিতং ॥ 

সাধ্যাভিরাভিলুতাভির্দষ্টমান্রসা দেছিনঃ | 
বৃদ্ধিপত্রেণ মতিমান্ সম্যগাদংশমুদ্ধরেৎ ॥ 

জন্থোষ্ঠেনাগ্রি তপ্পেন দছেদাঁকর বারণাৎ্। 

অমন্দনি বিধানজ্ঞে! বর্জিতন্ত জরাদিভিঃ ॥ 

দংশস্তোত কর্তনং কুর্য্যাদন্নশ্বয়থুকস্তচ | 

মধু সৈন্ধব সংযুক্ৈ রগদৈললেপয়েস্ততঃ ॥ 

প্রিয়স্থ রজনী কুষ্ঠ সমঙ্গা মধুকৈস্তথ| । 

সারিবা মধুকং দ্রাক্ষা পয়স্যাং ক্ষীর মোরটং ॥ 

বিদারী গোক্ষুব ক্ষৌদ্র মধুকৎ পায়য়েতবা ॥ 

শীরীণাং ত্বকৃকষায়েণ স্শীতেনচ সেচয়েৎ ॥ 

উপদ্রবান্ যগ! দোষ বিষদ্্ৈশ্চ প্রসাধয়েৎ। 

নন্তাভ্যঞ্জনাভাঞ্জন পান ধূমং তথাবপীড়ং কবল গ্রহ & 

সংশোধনঞ্চোভয়তঃ প্রযুঞ্যাদ্রক্তং হরেচ্চাপি জলায়ুকাভিঃ। 

কণটছুষ্টব্রণান্ সর্র্বানহিদষ্ট ব্রণানিচ ॥ 

আদংশ পাকযত্বেন চিকিংসেং সর্পদষ্টবৎ। 

বিনিবৃত্তে ততঃ শোফে কর্ণিকা পাতনং হিতৎ ॥ 

নিশ্বপত্রং তৃবৃদ্দস্তী কুনুস্ভং রজনী মধু। 
গুগ্গুলুঃ টসন্ধবং কিণুং বর্চঃ পরাবতস্তচ। 

বিষবৃদ্ধি করঞ্চান্নং হিত্বা সম্ভোজনং হিন্তং ॥ 
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বিষেভ্যঃ খলু সর্বেভ্যো কর্ণিকা মরুজাং স্থিরং ॥ 

প্রচ্ছয়িত্বা মধুযুতৈঃ শোধনীয়ৈ রুপাচরেৎ। 
সপ্তষষ্ঠস্ত কীটানাং শতস্যৈতদ্বিভাগশঃ ॥ 

দষ্ট লক্ষণ মাখ্যাতং চিকিৎসাচাপ্যনস্তরং | 

সবিংশমধ্যায় শত মেতছুস্তং বিভাগশঃ 1 

ইহোদ্দিষ্টাননির্দিষ্টান্ সর্বান্ বক্ষ্যাম্যথোত্তরে । 
সনাতনত্বাদ্ বেদান1 মক্ষরাত্বা তখৈবচ ॥ 

তথ দৃষ্টফলত্বাচ্চ হিতত্বাদপি দেহিনাং। 

বাঁক্ সমূহার্থ বিস্তারাৎ পুজিতত্বাচ্চ দেহিভিঃ ॥ 

চিকিতৎসি তাঁত পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি সুশ্রত। 

ঝ্ষেরিজ্দ্র প্রভাবস্তা মৃত যোনে ভিষন্তরোঃ ॥ 

ধারয়িত্বাতু বিমলং মতং পরম সম্মতৎ। 

উল্তাহার সমাচার ইহপ্রেত্যেচ মোদতে ॥ 

ইতি সৌশ্রুত আযুর্ষেদশাস্ত্রে পঞ্চমৎ কল স্তানং 
সমাপ্তং | 







উত্তরতন্ত্রং। 
চি (পারার ল্ল্৫৯ইলল 

নমোধহস্তরয়ে ॥ 

অথাঁতঃ গপদ্রবিকমধ্যায়ৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ 

অধ্যায়ানাং শতে বিংশে যহৃক্তমসকুন্ময়া ৷ 

বক্ষ্যামি বহুধা সম্যগুত্তরেহর্থানিমাণনতি ॥ 

ইদানীন্তৎ প্রবক্ষ্যামি তত্রমুন্তরমুত্তমং | 

নিখিলেনোপদিশ্তান্তে যত্র রোগা পৃথগ্থিধাঃ ॥ 

শালাক্যশাস্ত্রাভিহিতা বিদেহাধিপকীন্তিসাঃ | 

বে চ বিস্তরতো! দৃষ্টা কুমারাবাধহেতবঃ ॥ 

ষটুম্থ কাঁয়চিকিৎসাস্ু যে চোক্ত1ঃ পরমর্ষিভিঃ। 

উপসর্গাদয়ো রোগ যে চাপ্যাগস্তবঃ স্বৃতাঃ ॥ 

ব্রিষষ্টীরসসংসর্গাঃ স্থস্থবৃ ভ্তস্তখৈবচ । 

যুক্তার্থা যুক্তয়শ্চৈব দোষভেদাস্ততৈবচ ॥ 
যত্রোক্তা বিবিধ অর্থ রোগসাধনহছেতবঃ। 

মহতস্তস্য তন্ত্রস্য হুর্গাধস্যান্থধেরিব ॥ 

আদাবেবোন্তমাঙস্থান রোগানভিদধাম্যইং | 

সংখ্যয়! লক্ষনৈশ্চান্পি সাধ্যাসাধ্যক্রমেণচ ॥ 

বিদ্যাদদ্যঙ্ুলবাহুল্যং স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসন্মিতং | 

াস্থুলং সর্ববতঃ সাদ্ধং ভিষগ্নয়নবুদবুদং ॥ 



সশ্রুত | 

সুবুত্তং গোস্তনাকারং সর্বভূতগুণেশস্তবং । 

পলং ভূবোহগ্নিতোরক্তং বাতাৎ কৃষ্ণং সিতং জলাতৎ ॥ 

আকাশাদশ্রমার্গাশ্চ জায়স্তে নেত্রবুদ্বৃদে । 

দৃষ্টিথাত্র তথ বক্ষ্যে যথ। ব্রয়াদ্বিশারদঃ ॥ 
নেত্রাযাঁমত্রিভাগন্ত কষ্ণচমণ্ুলমুচ্যততে । 

কৃষ্ণাৎ সপুমমিচ্ছন্তি দৃষ্টিং দৃষ্টিবিশারদাঃ ॥ 

মণ্ডলানিচ সন্ধীংশ্চ পটলানিচ লোচনে। 

যথশক্রমং বিজানীয়াৎ পঞ্চ ষট্চ ষড়েব চ॥ 

পক্ষবর্তে শ্বেতরুষ্$দৃষ্টীনাং মণ্ডলানি তু । 
অন্ুপুর্বস্ত তে মধাশ্চত্বারোইস্ত্যাযথোত্ত রং ॥ 

পক্ষ্মবত্মগতঃ সন্ধির্বত্ম শুব্লগতোইপরঃ । 

শুরুকষ্ণচগতত্তন্তঃ কষ্ণদৃষ্টিগতোইপরঃ ॥ 

ততঃ কণীনকগতঃ যষ্ঠশ্চাপাঙ্গগঃ স্মৃতঃ । 

দ্বে বত্মপটলে বিদ্ব্যাচ্চত্বার্যযন্যানি চাক্ষিণি 1 
জায়ন্তে তিমিরং যেষু ব্যাধিঃ পরমদাঁরুণঃ | 
তেজোজলাশিতং বাহ্ং তেঘন্তৎ পিশিতাশ্রিতং ॥ 

মেদস্তৃতীয়ং পটলমাশ্রিতন্তস্থিচাঁপরং । 

পঞ্চমাংশসমং দৃষ্টেম্তেষাং বাহুল্যমিষ/তে ॥ 

শিরাণাঁং কওরাণাঞ্চ মেদসঃ কালকস্যচ। 

গুণাঃ কালাৎপরঃ শ্রেম্না বন্ধনেইক্ষোঃ শিরাযুতঃ ॥ 

শিরানুসারিভির্দোধষৈ-বিগুণৈরদ্ধমাগতৈঃ | 

লায়ন্তে নেত্রভাগেষু রোগাঃ পরমদারুণাঃ ॥ 

তত্রাবিলং সসংরম্তনশ্রুপূর্ণোপদেহবৎ। 

গুরূষাচোষরাগাদোর্জ,ঞ্চাব্যক্তলক্সটণঃ ॥ 
সশূলং বআ্সকোষেষু শুকপৃর্ণাভমেবচ । 

বিহ্ম্থমানং রূপে ব। ক্রিয়াস্বক্ষি যথ। পুরা ॥ 
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দৃ্টেব ধীমান্ বুধ্যেত দোষেণাধিষ্ঠিতঞ্চ তৎ। 
তত্র সম্ভবমাসাদ্য ষণাদোষং ভিষগজিতং ॥ 

বিদধ্যান্নেত্রজা রোগ। প্রবল12 সুযুরতোহন্যথা ॥ 

সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগে! নিদ্দানপরিবর্জনং । 

বাঁতাদীনাং প্রতীঘাতঃ প্রোক্তোবিস্তরতঃ পুনঃ ॥ 

উষ্তাতিতপ্তস্য জল প্রবেশাদ্দূরেক্ষণাৎ প্বপ্রবিপর্ধ্যয়াঁচ্চ 

প্রনক্তসংরোদনশোককোপরক্লেশাভিঘাতাঁদতিমৈথুনাচ্চ | 
শুক্তারনালায়কুলথমাষনিষেবনাদ্বেগবিনিগ্রহাচ্চ । 

স্বেদাদ্রজোধূমনিষেবণাচ্চ ছর্দের্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ । 
বাম্পগ্রহাৎ সুক্্মনিরীক্ষণাচ্চ নেজ্রে বিকাঁরান্ জনয়ন্তি দোষ ঃ 

বাতাদ্দশ তগ পিন্তাৎ কফাচ্চৈব ত্রয়োদশ । 

রক্তাৎ ষোড়শ বিজ্ঞেয়1 সর্বজা1ঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ 

তথা বাস্ছো৷ পুনদ্ধেণী চ রোগাঃ ষট্সগুতিঃ স্বতাঃ | 

হতাধিমস্থো নিমিষে দৃষ্টিরমীরিকা চয। ॥ 

যচ্চ বাতহতং বর্ম ন তে সিধ্স্তি বাতজ।2। 

যাপ্যোহইথতন্ময়ঃ কাচঃ সাধ্যাঃ সাঃ সান্যমারুত12 | » 

শুফ্ষাক্ষিপাকাধীমন্থস্যন্মমরুতপধ্যয়12 | 

অপাধ্যো হ্ম্বজাতেো যো জলআ্রাবশ্চ পৈত্তিকঃ ॥ 

পরিস্লাধীচ নীলশ্চ যাপাঃ কাচোইথ তন্ময়ঃ। 

অভিবান্দোইধিমন্থোহম্রাধ্যষিতং শুক্তিকাহ্বয়। ॥ 

দৃষ্টিঃ পিভ্তবিদদ্ধী য| পোথক্যো লগণশ্চ যঃ। 
অসাধ্যঃ কফজলাবে। যাপ।, কাচোহথ তন্যয়ঃ ॥ 

অভিষ্যন্দেইপ্রিমহুম্চ বলাদগ্রথিতঞ্চ যখ। 

ৃষ্টিঃ শ্লেম্মাবদদ্ধী চ পোথক্যালগণশ্চ যঃ ॥ 
ক্রিমিগ্রন্থি পরিক্রি্বস্ম শুরার্মপিষ্টক12। 

শ্লেক্মোপনাহঃ সাধ।াস্ত কণা, শ্লেম্মজেযু তু ॥ 



৪ হৃঞ্ুচত | 

রক্তশ্াবোইজ্কাজাতং শোণিতাশোইবলম্কিতং। 

শুক্রং ন সাধ্যং কাচশ্চ যাপ্যস্তজ্জঃ গ্রাকীর্ডিতঃ ॥ 

মন্থম্তন্দৌ ক্লিষ্টবর্জ হর্ষোৎপাতৌ তখৈবচ। 
সিরাজাবঞ্জনাখ্যাচ সিরাজালঞ্চ যত স্থৃতং ॥ 

পর্বণ্যথাব্রণং শুক্রং শোণিতার্্মারজভুনস্চ যঃ। 

এতে সাধ্য। বিকারেষু রক্তঙেষু ভবস্তি হি ॥ 

পৃর়আবে। নাকুলান্ধ্যমক্ষিপাকাত্যয়োইললী । 

অসাধা।ঃ সর্বজ1 যাপ্যঃ কাঁচঃ কোপশ্চ পক্ষমষণঃ ॥ 

বত্মাববন্ধো যে! বাধিঃ সিরাস্ক পিড়কা চ যা। 

প্রস্তাধ্যমণধিমাংসার্ম স্নাধূর্মোৎসঙ্গিনী চ ষা ॥ 
পৃযালসম্চার্ব,দঞ্চ শ্তাবকর্দমবন্মনী । 
তথার্শো বর্ম শুক্রার্শঃ শর্করাবর্্জ ষচ্চ বৈ 
সশোফশ্চাপাশোফশ্চ পাকো বহলবক্মচ। 
অক্রিননবর্মম কুস্তীক1 বিসবজ্মচ সিধ্যতি ॥ 

সনিমিত্তোহনিমিত্রশ্চ দ্বাবসাধ্যৌতু বাহাজৌ । 
ষটসপ্ততিবিকারণামেষ! সংগ্রহ কীর্তন! । 

নব সন্ধ্যাশ্রয়ান্তেষু বস্তবজাস্তে'কবিংশতিঃ। 
সুক্রভাগে দশৈকশ্চ চত্বারঃ কৃষ্ণভাগজাঃ ॥ 

সর্বাশ্রয়! সপ্তদশ দৃষ্টিজ! দ্বাদশৈবতু । 
বাহাজৌ দ্বৌ সমাখ্যাতৌ রোগোৌ পরম দারুণ ॥ 

ভূয় এতান্ প্রবক্ষ্যামি সংখ্যাবূপচিকিতসিতৈ: ॥। 

দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাত? সন্ধিগতরোশবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম2 | 

পৃবালসঃ সোপনাহঃ আ্রাবাঃ পর্বণিকালজী। 

কৃমিগ্রন্থিশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ রোগাঃ সন্ধিগতা মব।। 



হৃশ্র্ত | 

পকঃ শোফঃ সন্ধিজঃ সংঅবেদ্যঃ সান্দ্রং পূয়ং পুতি পৃযাঁল সঃ সঃ। 
্রস্থির্নানে! দৃষ্টিসন্ধাবপাঁকঃ কগু,প্রায়ে। নীরুজভ্ত.পনাহ্ঃ ॥ 
গত্ব! সন্ধীনশ্রমার্গেন দোষাঃ কুুঠঃ আবান্ রুগ্বিহীনান্ সলিঙ্গান্। 
তান্ বৈ আবান্ নেত্রনাড়ীমথৈকে তন্তালিজং কীর্ভয়িষ্যে চতুর্ধা ॥ 
পাক: সন্ধৌ সংস্রবেদ্যশ্চ পুষং পুষামাবে। নৈকরূপঃ প্রদিষ্ট: || 
রক্তাত্রাবঃ শোণিতোথঃ সরক্তং কোষ্ং নান্নং সংঅবেন্নাতিসান্দ্রং | 

পীতাভাসং নীলমুষ্ণং জলাভং পিত্তশ্রাবং স শ্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ || 
তাত্র! তন্বী দাহশুলোপপন্ন। রক্রাজ্জ্েয় পর্বপণি বৃত্তশোফা | 
জাত! সন্ধৌ কৃষ্ণশুর্লা লজী স্যাৎ তন্মিন্নেবাখ্যাঁপিত। পুর্ববলিনগৈঃ ॥ 
ক্রিমিগ্রস্থিস্মনঃ পক্ণশচ ক কু্যঃ কৃময়ঃ সন্ধিজাতা5। 

নানারূপাঃ বন্বশুক্লস্য সন্ধৌ চরস্তোইস্তর্ন়নং দৃষয়স্তি ॥। 

ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ | 

অথাতোবতআ্ম গতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ 

পৃথগ্দোষাঃ সমস্তাশ্চ যদ] বজ্মব্যপাশ্রয়াত। 
সিরা ব্যাপ্যাবতিষ্ঠস্তে বত্মস্বধিকমুচ্ছি'তাঃ ॥ 
বিবদ্ধা মাংসং রক্রঞ্চ তদাবর্সব্যপাশ্রয়ান্। 
বিকারান্ জনয়ন্ত্যাস্ড নামতন্তান্নিবোধত ॥ 

উৎসঙ্গিন্তথ কুস্তীকা পোথকেট বস শর্করা । 

তথার্শোবর্ম শুষ্ষার্শস্তঘৈবাঞ্জননামিক। || 

বহলং বর্ম যচ্চাঁপি ব্যাধিবন্সীববন্ধকঃ। 
ক্রিষ্টকর্দমবত্মাখ্যো শ্তাববত্স ততৈৰ চ ॥ 

প্রক্লি্নমপরিক্রিন্নং বর্ম বাতাহতস্ত যৎ। 
অর্বদং নিমিষশ্চাপি শোণিতার্শশ্চ যত স্থৃতং ॥ 



স্থশ্রুত | 

লগণে বিসনামাচ পক্সরকোপস্তখৈব চ। 

একবিংশতিরিত্যেত্ে বিকার৷ বর্সসংশ্রয়াঃ ।। 

নামভিস্তে সমুদ্িষ্ট৷ লক্ষণৈস্তান্ প্রচক্ষ্মহে। 
পিড়কাভ্যন্তরমুখী বাহাধোবত্মসংশ্র়। | 
বিজ্ঞেয়োৎসঙ্গিনী নাম তদ্রপ পিড়কাশ্থিতা । 

কুম্তীকবীজপ্রতিমাঃ পিড়কাঃ পক্ষ বত্মনোঃ ॥ 

আশ্মায়স্তেতু ভিন্নায়াঃ কুস্তীকপিড়কাস্ত তাঃ। 

কও আবান্িতা গুর্ব্যো রক্তসর্ষপসন্লিভাঃ ॥ 

পিড়কাশ্চ রজাবত্যঃ পোথক্য ইতি সংজ্ঞিতাঃ। 

পিড়ব্ণভিঃ সম্ক্াভির্ঘনাভিরভিসংবৃতা ॥ 

পিড়কা যা! থরা স্থুলা! সা জ্ঞের! বস্মশর্করা। 

হক্াঃ থরাশ্চ বত্ম স্থান্তদর্শো-বর্্ঘ কীর্ত্যতে 1 
দীর্থোইস্কুরঃ থর স্তন্ধে! দাঞ্চণে। বত্মসম্ভবঃ | 
ব্যাধিরেষ সমাখ্যাতঃ শুকার্শ ইতি সংক্তিতঃ ॥ 

দাহতোদবতী তাআ! পিড়কা বক্সসম্তবা। 

মৃদ্বী মন্দ রুজান্ুল্সা জ্ঞেয়া সা ইঞ্জননামিক1 ॥ 

বস্মেণপচীয়তে যন্য পিড়কাভিঃ সমস্তত: । 

সবর্ণাভিঃ সমাভিশ্চ বিদ্যাদ বহলবত্ম তৎ ॥ 

কণুমতালতোদেন বন্মশোফেন যে! নরঃ। 

ন সমং ছাদয়েদক্ষি ভবেদ্্বন্ধঃ সবক নঃ ॥ 

মুদ্বল্পবেদনং তাত্রং যদ্বআ্স সমমেবচ । 

'অকস্মাচ্চ ভবেদ্রকং ক্লিইবত্স তদাদিশেৎ ॥ 

ক্রিষ্টং পুনঃ পিত্তযুক্তং বিদভেচ্ছোণিতং যদ! । 

তদাক্িনত্বমাপন্নমুচ্যতে বম্ম' কর্দমং ॥ 

যন্ত্র বাহাতোহস্তশ্চ শ্যাঁবং শুনং সবেদনং | 
দাহকণ্ড পরিক্লেদি শ্যাববন্মেতি তন্মতং ॥ 



স্বশ্র্ত | 

অকুজং বাহাতঃ শুনমন্তঃক্লিনং অবত্যপি। 

কণ.নিন্তোদতূযিষ্ং ক্লিন্নবন্ম্র তছ্চ্যতে ॥ 
যস্য ধৌতানি ধৌতানি সন্বন্ধ্যস্তে পুনঃ পুনঃ | 

বস্মণান্যাপরিপককানি বিদ্যাদক্রিন্নবত্মস তৎ ॥ 
বিমুক্তসন্ধিনিশ্চেষ্টং বক্স যন্ন নিমীল্যতে । 

এতদ্বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদিবারুজং ॥ 

বস্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থিভূতমবেদনং। 
বিজ্ঞেরমবুর্দং পুংসাং সরক্তমবলম্থিতং ॥ 

নিমেধণীঃ সির] বায়ুঃ প্রবিষ্টো। বর সংশ্রয়]ঃ | 
চালয়েদতিবজ্মনি নিমেষং স গর্দোমতঃ ॥। 

ছিন্নাশ্ছিন্ন বিবদ্ধন্তে বন্মস্থা মুদবোইস্কুরাঃ। 

দাহকণ্ুরজোপেতান্তেইশাঃ শোণিতসম্ভব1ঃ ॥ 

অপাঁকঃ কঠিনঃ স্লো! গ্রন্থিবনত্বভবোইরুজঃ | 

সকণ্ড.ঃ পিচ্ছিলঃ কোলপ্রমাণে! লগণস্ত সঃ ॥ 

শৃনং যদ্বত্্স বহুভিঃ হৃশ্ষৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্থিতং | 
বিসমন্তর্জলমিব বিসবত্মেতি তন্মতং || 

পক্কাশয়গতা দোষাস্তীক্ষমাগ্রাণি খরাণিচ। 

নিবর্তয়স্তি পক্মাণি তৈ্জুষ্টপ্চাক্ষি দূয়তে ॥ 

উত্পাটিতৈঃ পুনঃ শান্তিঃ পক্মভিশ্চোপজায়তে । 

বাতাতপানলদ্বেষী পক্্মকোপঃ স উচ্যতে ॥ 

চতুর্ধোহুধ্যায়ঠ। 

অথাতঃ শুর্রগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যাঁয়ং ব্যাখ্যাঁস্যামঃ 

প্রস্তারিস্ুর্ুক্ষতজাধিমা ংসঙ্গাযূর্মসংজ্ঞাঃ খলু পঞ্চ রোগা: । 
্থাঃ শুক্তি কা চার্জুন পিষ্টকৌচ জালং মিরাণাং পিড়কাশ্ড ঘাঃ স্থ্ুঃ ॥। 



৮ : স্বশ্রুস্ত | 

রোগ! বলাসগ্রথিতেন সা্ধমেকান্শান্মোঃ খলু শুক্ভাগে। 

প্রন্জারি গ্রথিতমিহান্ম শুক্লভাগে বিস্তীর্ণং তনু রুধিরপ্রভং সনীলং ॥ 

শুরাখ্যং মৃদু চয়তি শুক্লভাগে সঙ্বেতং সমমিহ বদ্ধতেচিরেণ। 

যন্মাংসং প্রচয়মুপৈতি শুরুভাঁগে পদ্মাভং তহুপদিশস্তি লোহিতার্ম্ম ॥ 

বিস্তীর্ণং মুত্র বহলং যকত্গ্রকাশং শ্যাবং বা তদধিকমাংলজ্ার্শ বিদ্যাৎ। 

শুরু যত পিশিতমুপৈতি বৃদ্ধিমেতত স্নাধূর্মে ত্যভিপাটিতং থরং প্রপাু ।। 
শ্যাবাঃস্থ্যঃ পিশিতনিভাস্ত বিন্ববে। যে শুক্তির্বাসিতনয়নে স শুক্তিসংজ্ঞঃ। 
একো ব; শশরুধিরোপমঃ সুবিন্দুঃ শুক্লস্থোভবতি তমজুনিং বদস্তি ।। 
উতসন্নঃ সলিলনিভোইথ পিষ্টশুক্লে। বিন্দুর্যঃ সম্ভবতি পিষ্টকঃ স্ুবৃত্তঃ। 
জলাভঃ কঠিনসিরে। মহান্ সরক্তঃ সম্তানঃ স্বৃত ইহ জালসংজ্তিতস্ত ॥ 

শুক্ুস্থাঃ সিতপীড়কাঃ সিরাবৃত1 য1 স্তা বিদ্যাদসিতসমীপজাঃ সিরাজা2। 

কাংসাণভো। ভবতি নিরাবৃতঃ সিতে যে। বিন্দুর্ধবা সতু নিরুজে। বলাস কাখঃ। 

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম2 | 

যত সব্রণং শুক্রমথাত্রণং বা পাকাত্যয়শ্চাপ্যজকা তখৈব। . 

চত্বার এত ইভিহিতা বিকার: কৃষ্চাশ্রয়1ঃ সংগ্রহতঃ পুরস্তাৎ 

নিমগ্ন পংহি ভবেত, কষে স্থচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি যট্বৈ। 

আবং শ্রবেছুষ্খমতীব রুকৃচ তৎসবণং শুক্রমুদাহরস্তি ॥ 
দুষ্টেঃ সমীপে ন ভবেত্ৃ, যচ্চ নচাবগাঢং নচ সংশবেদ্ধি। 

অবেদনাবন্নচ যুগ্ম শুক্রং তৎসিদ্ধিমাপ্রোতি কদাচিদেব ॥ 

সিতং বদ! ভাত্যসিত প্রদেশে স্যন্দাত্মকং নাতিরুগশূযুক্তং | 

বিহায়সীৰাভ্রদলানুকারা তদব্রণং সাধ্যতষং বদস্তি ॥ 

গস্তীরজাতং বহলঞ্চ শুক্রং চিরোখিতঞ্চাপি বদস্তি কৃচ্ছ,ং | 

বিচ্ছিন্নমধ্যং পিশিতাবৃতং বা চলং সিরাসক্তমদৃষ্টি কুচ্চ ॥ 



সন্ত | 

দ্বিত্বগ্গতং লোহিতমস্ততশ্চ চিরোখিতঞ্চাপি বিবর্জনীয়ং ॥ 

উষ্ণাশপাতঃ পিড়ক চ কৃষ্ণ বশ্ম্িন্ ভবেন্মুদগ নিভঞ্চ শুক্রং । 

তদপ্যসাধ্যং প্রবদস্তি কেচিদন্যচ্চ যত্তিস্তিরিপক্ষ তুল্যং ॥ 

ংচ্ছাদ্যতে শ্বেতনিভেন সর্ধদোষেণ যদ্যাসিতমণ্ডলস্ত । 

তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপসফুখিতং তীব্ররুজং বদস্তি' 

অজাপৃরীষ প্রতিমো! রজাৰান্ সলোহিতো৷ লোহিত পিচ্ছিলাজ্রঃ। 

বিদার্ধ্য কৃষ্ণ, প্রচয়োহভ্যপৈতি তঙ্চাজকাজণতমিতি বাবল্োেৎ | 

যঙ্ঠটোহধ্যায়ঃ | 

অধাতঃ সর্ধগত্তরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্াখ্যাম্যামঃ । 

স্ন্দাতস্ত চত্বার ইহোপদিষ্টাস্তারস্ত এঘেহ তথাধিমস্থাঃ | 
শোঁফান্বিতে! ইশোফযুতশ্চ পাঁকাবিত্যেবমেতে দশ সম্প্রদিষ্টাঃ ॥ 

হতাধিমন্যোইনিলপধ্যয়শ্চ শুক্ষাক্ষিণাঞফোহম্যত এব বাতঃ। 

দুষ্টিম্তথাম়াধ্যুষিত1 সিরানামুত্পাতহর্ষধাবপি সর্বভাগণঃ ॥ 

প্রায়েন সর্ব্বে নয়নাময়ান্তে ভবস্তাভিষ্যন্দনিমিত্তমূলাঃ। 
তম্মাদভিষ্যন্দমুদীর্ধ্যমাণমুপাচরেদাশুহিতায় দ্বীমান্ ॥ 

নিস্তোদনং স্তসম্তনরোমহর্ষং সঙ্র্ধপারষ্যশিরোইভি তাঁপাঃ। 

বিশুষ্ষভাবাঃ শিশিরাশূতাচ বাতাভিপনে নয়নে ভবস্তি ॥ 

দাহপ্রপাঁকৌ শিশিরাভিনন্দ। ধৃমাপ্ননং বাম্প-সমুচ্ছ যম্ভ | 
উষ্ণাশূতা পীতকনেত্রতাচ পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবস্তি ! 
উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোফঃ কগু,প্রদেহৌ সিততাতিশৈতাং । 
আাবে! মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি কফ্াাভিিপন্ে নয়নে ভবস্ভি ॥ 
তাত্রাশ্তা লোহিতনেত্রতা! চ রাজ্যঃ সমস্তাদতিলোহিতাশ্চ । 

পিত্ৃস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি রক্তাতিপন্নে নয়নে ভবস্তি ॥ 



৯০ স্শ্রচ্ত। 

বদ্ধিরেতৈরভিষ্যন্দৈর্নরাপামক্রিয়াবতাং । 

তাবস্তংস্থধিমন্থাঃ স্থ্র্নয়নে তীব্রবেদনাঃ ॥ 

উৎপাটাত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মখ্যতে তথা । 

শিরসোহর্স্ত তং বিদ্যাদধিমস্থং শ্বলক্ষটৈঃ ॥ 

নেত্রমুৎপাটটাত ইব মথ্যতেইরণিবচ্চ যত । 

সঙ্ঘর্যতোদনির্ভেদ-মাং সসং রন্ধমাবিলং ॥ 

কুঞ্চনান্ফোটনাগ্বানবেপরূর্বথনৈযুতিং । 
শিরসোর্ধঞ্চ যেন স্যাদধিমন্থঃ স মারুতাৎ ॥ 

রক্তরাজি চিতং শাবি ব্িনেবাবদহাতে । 

যরুৎপিগ্ডোপমং দাহি ক্ষারেণাক্তমিবক্ষতং ॥ 

প্রপক্কোচ্ছ নবর্ণান্তং সন্বেদং পীতদর্শনং । 

স্ুচ্ছাশিরোদাহযুতং পিত্তেনাক্ষাবিমস্থিতং || 

শোফবন্নাতিসংরন্ধং শাবকগু,সমন্থিতং । 

শৈতাগৌরবপৈচ্ছিলাদূষিকাহর্ষণাস্বিতং || 
রূপং পশ্যতি তঃথেন পাংশুপুর্ণমিবাবিলং | 

নাসাধানশিরোতুঃখযুতং শ্রেম্ষাধিমস্তিতং ॥ 

বন্ধুজীবপ্রতীকাশং তাম্যতি স্পর্শনাক্ষমং । 

রক্তাম্রাবং সনিন্তোদং পশ্যত্াপ্রিনিভ1 দিশং |। 

রক্রমগ্রাৰিষ্টবচ্চ কৃষ্ণভাগশ্চ লক্ষ্যতে ৷ 

যদ্দনপ্রং রক্তপর্য্যস্তং তদ্রক্তেনাঁভিমস্থিতং |। 

হন্যাদুষ্রিং সপ্তরাবরাঁৎ কফোখে। ইধিমস্থোহস্যক্ সম্ভবঃ পঞ্চরাত্রাৎ। 

ষড়রাত্রাদ্বা মারতোখো। নিহন্যান্সিথ্যাচারাৎপৈত্তিকঃ সদ্যএব ॥| 
কণড.পদেহা শ্রুযুতঃ পক্কোড়ম্বর সন্নিভঃ । 

দাহসংহর্ধতাআত্বশোফনিস্তোদগৌরবৈঃ ॥ 
জুষ্টো মুছঃ অবেদ্বাজ মুষ্তশীতান্ু পিচ্ছিলং | 

সংরভ্তাঃ পচ্যতে যশ্চ নেত্রপাকঃ সশোফজঃ ॥ 



সথশ্রুতঃ । ৯৯ 

শোৌফহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোফজে । 
' অন্তঃ শিরাণাং শ্বসনঃ স্থিতো দৃষ্টিং গ্রতিক্ষিপন্। 

হতাধিমন্থং জনয়েত্তমসাধ্যং বিছ্বুধাঃ ॥ 
পক্ষদ্বয়াক্ষিক্রবমাশ্রিতন্ত যত্রানিলঃ সঞ্চরতি প্রহ্ষ্টঃ | 

পর্ষযাম্বশশ্চাপি রজঃ করোতি তং বাতপধ্যায়মুদাহরস্তি ৪ 

যত কৃণিতং দারুণরুক্ষবন্্ বিলোকনে বাবিলদর্শনং ষৎ। 
স্থদ[রুণং যৎ প্রতিবোধনে চ শুষ্ষাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি ॥ 
যস্তাবটুকণশিরোহহুস্থে। মন্তাগতো বাপ্যনিলোহশ্ঠতে। বা । 

কু্যাদ্রজোহতিভ্রবি লোচনে বা তমন্ততে। বাতমুনাহরস্তি ॥ 

অশ্নেন ভূক্তেন বিদাহিন। ব। সঞ্চাদ্যতে সর্বত এব নেত্রং। 

শোকান্বিতং লোছিতকং সনীলৈরেতাদৃগন্তাধ্যুষিতং বদস্তি ॥ 
অবেদন। বাপি সবেদনা ব। যস্যাক্ষিরাজ্যে। হি ভবন্তি তাত্রাঃ। 

সুহুব্বিরজ্যন্তি চ তাঃ সমস্তাদ্ব্যাধিঃ সিরোত্পাত ইতি প্রদিষ্টঃ ॥ 

মহান্ সিরোত্পাত উপেক্ষিতন্ত জায়েত রোগন্ত সিরাপ্রহর্ষঃ। 

তাস্রাচ্ছমস্্রং শ্রবতি প্রগাঢ়ং তথ ন শর্োতাতিবীক্ষিতুঞ্চ ॥ 
(নেকেট 

সগ্ডমোহধ্যায়ঃ | 

০ 

অথাতো। দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্ত।মঃ | 
মনুরদলমাত্রান্ত পৃঞ্চভৃত প্রসাদজাং। 
থদ্যোতবিস্ষ,লিঙ্গাত্যাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈঃ ॥ 
আবৃতাং পটলেনাক্ষোব্বান্থেন বিবরাক্কতিং। 

শীতসাত্ম।াং নৃণাং দৃষ্টিমাছর্নগনচিত্ত কাঃ ॥ 

রোগাংস্তদাশ্রয়ান্ ঘোরান্ ষট চ ষট চ প্রচন্জ্রে। 

পটলানু প্রবিষ্টস্য তিমিরন্ত চ লক্ষণং ॥ 
২ 



১২ হৃশ্রুতঃ । 

পিরাভিরভিসম্প্রাপ্য বিগুণোইভ্যন্তরে ভূশং । 

প্রথমে পটলে দোষো যস্য দৃষ্টে৷ ব্যবস্থিতঃ ॥ 
অব্যক্তানি স রূপাণি সর্বাণোব পশ্ঠতি । 

দৃষ্টিভূশিং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে-॥ 
মক্ষিকান মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি। 

সগুলানি পতাকাশ্চ মরীচীঃ কুগুলানি চ॥ 

পরিপ্রবাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষম্রং তমাংসি বা। 

দূরস্থান্যপি রূপাণি মন্ততে চ সমীপতঃ ॥ 

সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টেগ্গোচরবিভ্রমাঞ্থ। 

যত্রবানপি চাত্যর্থং সুচীপাশং ন পশ্যতি ॥ 

উদ্ধাং পশ্যতি নাধস্তাৎ ভূতীয়ং পটলং গতে। | 

মহান্ত্যপি চ বূপাঁণি চ্ছাদিতানীব বাসস? ॥ 

কর্ণনাসাক্ষিযুক্তানি বিপরীতানি বীক্ষতে। 

যথাদোষঞ্চ রজ্যেত দৃষ্টিদ্দোষে বলীয়সি ॥ 
অধঃস্থিতে নমীপস্থং দৃরস্থঞ্চোপরিস্থিতে । 
পার্খবস্থিতে তথ। দোষে পার্স্থানি ন পশাতি ॥ 

সমস্ততঃ স্থিতে দোষে সম্কুলানীব পণ্ঠতি ॥ 

ছুষ্টিমধ্যগতে দোষে স একং মন্থতে দ্বিধা ॥ 

দ্বিধা স্থিতে ত্রিধা পশ্ঠেদ্বছধ! চানবস্থিতে । 

তিমিরাখ্যঃ স বৈ দৌষশ্ততুর্থপটলঙ্বতঃ ॥ 

রূপদ্ধি নব্বতো! দৃষ্টিং লিঙ্গনাশং স উচাতে। 

তম্মিন্নপি তমাভূতে নাতিরূঢ়ে মহাগদে ॥ 

চন্দ্রাদিতো]। সনক্ষত্রাবস্তরিক্ষে চ বিদ্যতঃ। 

নির্ঘলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিঞ্চনি চ পশ্তি ॥ 
স এব লিঙ্গনাশত্ত নীলিকাকাচসংজ্ঞিতং | 
তত্র বাতেন চারণি ভ্রমস্তীব স পশ্যতি ॥ 



স্বশ্রুতঃ | ১৩ 

আবিলান্তরুণাভানি ব্যাবিদ্ধানি চ মাঁনবঃ | 
পিত্তেনাদিত্যথদ্যোতশক্রচাপতড়িদ্গুণাঁন্ ॥ 

শিখিবর্হবিচিত্রাণি নীলকৃষ্জানি পশ্ঠতি । 

গৌরচামরগৌরাণি স্বেতাত্র প্রতিমানি চ ॥ 
পশ্েদ শৃক্ষান্ঠ তার্থং ব্যত্রে চৈবাত্রসংপ্রবং। 

সলিলপ্রাবিতানীব পরিজাঁড্যানি মানবঃ ॥ 

তথ! রক্তেন রক্তানি তমাঁংসি বিবিধানি চ। 

কফেন পহ্রোদ্রপাণি শ্নিপ্ধানি চ সিতানি চ॥ 

হরিতশ্াবকৃষ্ণানি ধৃমধূত্রাণি চেক্ষতে । 

সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশ্ঠতি ॥ 

বহুধ। বা দ্বিধ। বাপি সর্ধাণ্যেব সমস্তৃতঃ | 

হীনাধিকাঙ্গান্তথব! জ্যোতীংষ্পি চ পশ্যতি ॥ 

পিত্বং কুর্ধযাৎ পরিশ্লায়ি মুচ্ছিতং রক্ততেজস! । 

পীত1 দিশস্তথোদ্যস্তমাদিতামিব পশ্ঠতি ॥ 

বিকীর্যামাণান্ খদ্যোতৈবৃক্ষাংস্েজোভিরেষ চ। 
বক্ষ্যামি ষড়.বিধৈ রাগৈর্লিঙ্গনাশমতঃপরং ॥ 

রাঁগোহরুণো মারুতঙ্গঃ প্রদিষ্টঃ পিত্তাৎ পরিস্নাধাথবাপি নীলঃ। 

কফাং ধিতঃ শোধিতজন্ত রক্তঃ সমস্তদোযোখবিচিত্ররূপঃ ॥ 

রক্তজং মণ্ডলং দৃষ্টৌ স্লকাচারণপ্রভং । 
পরিম্লায়িনি রোগে শ্তান্ম্লায্যানীলঞ্চ মগ্ডলং ॥. 

দোষক্ষয়াৎ কদাচিৎ স্যাৎ স্বয়ং তত্র চ দর্শনং। 

ঘঅরুণং মগ্ডলং বাতাচ্চঞ্চলং পরুবস্তথ! ॥ 

পিত্তাম্মগুলমানীলং কাংস্যাভং পীতমেব বা। 

শ্লেক্মনা বহলং স্গিগ্ধং শঙ্খকুনেন্দুপা্ুরং ॥ 

চলতপল্মপলাশন্থং শুক্লবিন্দুরিবাস্তসঃ। 

মুদ্যমানে চ নয়নে মগ্ডলং তদ্বির্পতি ॥ 



১৪ হৃশ্রুতঃ | 

প্রবালপদ্মপত্রাভং মগুলং শোণিতাত্মকং। 

দৃষ্টিরাগে। ভবেচ্চিক্রো লিঙ্গনাশে ত্রিদোষজে । 

যথা শ্বদোষলিঙ্গানি সর্ধেঘেব ভবসত্তি হি ॥ 

ষড়লিঙ্গনাশাঃ ষড়িমে চ রাগা! দৃষ্ট্যাশ্রয়াঃ ষট চ ষড়েব চ সাত । 

তথা নরঃ পিভ্বিদগ্ধদৃষ্টিঃ কফেন চান্তস্বপ ধূমদন্দী ॥ 
যে! হম্বজাত্যো .নকুলান্ধতা চ গম্ভীরসংজ্ঞ। চ তথৈব দৃষ্টিঃ | 
পিত্তেন ছুষ্টেন গতেন দৃষ্টিং পীত! ভবে যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ | 
পীতানি রূপাণি চ মন্ততে যঃ স মানবঃ পিত্তবিদগ্ধরৃষ্টিঃ ॥ 
প্রাপ্ডে তৃতীয়ং পটলম্ত দোষে দিব! ন পশ্তেন্লিশি বীক্ষতে চ। 

তথ নরঃ শ্রেম্মবিদগ্ধ-দৃষ্িস্তান্তেব শুর্লানি হি মন্ততে তু ॥ 
্রিষু স্কিতোহল্লাঃ পটলেষু দোষ! নক্তান্ধ্যমাপাদয়তি গ্রসহা। 

দিব! স হুর্য্যানুগৃহীতদৃষ্টিরবীক্ষেত রূপাণি কফাল্পভাবাৎ ॥ 

শোকজরায়াসশিরোহভি তাটপরভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ | 
স ধূমকান পশ্ঠতি সর্বভাবাংস্তং ধূমদশ্শীতি বদস্তি রোগং ॥ 
স হন্বজাত্যে। দিবসেষু কচ্ছান্ধ-স্বানি রূপাণি চ যো ন পশ্তেৎ। 
রাত্রৌ স শীতানুগৃহীতদৃষ্টিঃ পিত্তাল্লভাবাদপি তানি পশ্তেৎ॥ 
বিদ্যোততে যেন নরস্য দৃষ্টির্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বং | 
চিত্রাণি রূপাণি দিব স পন্ঠেৎ স বৈ বিকারে! নকুলান্ধ্যসংজ্ঞঃ ॥ 

দৃহ্ির্র্বিবূপা শ্বসনোপন্থস্টা সন্কুচাতেহত্যন্তরতশ্চ যাতি। 

রুজাবগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং গম্ভীরিকেতি প্রবদস্তি তজজ্ঞাঃ ॥ 

বাহো পুনদ্বাবিহ সম্প্রদ্দিষ্টৌ নিমিভ্ততশ্চাপ্যনিমি ত্ততশ্চ । 

নিমিন্ততস্তত্র শিরোহভিতাপাজজ্ঞে মত্বভিষ্যন্দনিদর্শ নৈশ্চ ॥ 
স্থররষিগন্ধব্বমহোরগাণাং সন্দর্শনেনাপি চ ভাম্রাণাং। 

হন্যেত দৃপ্টির্মনূজস্য যস্য স লিঙ্গনাশস্বনিমিত্তসংজ্ঞঃ ॥ 
তত্রাক্ষি বিস্পই্টমিবাবভাতি বৈদূর্যযবর্ণ বিমলা চ দৃষ্টিঃ।, 

বিদীর্ধ্যতে সীদতি হীয়তে বা নৃণামভীঘাতহতা তু দৃষ্টি: ॥ 



স্থশ্রুচতঃ। ১৫ 

ইত্যেতে নয়নগতা গহাবিকারাঃ সংখ্যাতাঃ পৃথগিহ ষট্ চ সগ্তুতিশ্চ। 

এতেধাং পৃথগিহ বিস্তরেণ, সর্ধং বক্ষ্যেংহং তদনু চিকিৎসিতঞ্চ তাবৎ ॥ 

: অষমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অধাতশ্চিকিৎসিতপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ 

বট্সপ্ততির্যেহভিহিতা ব্যাধয়ে! নামলক্ষণৈঃ | 
চিকিৎমিতমেদং তেষাং সমাপাদ্বযানতঃ শৃণু ॥ 

ছেদ্যান্তেযু দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীন্তিতাঃ। 
ভেদ্যাঃ পঞ্চ বিকারাঃ স্্বেধ্যাঃ পঞ্চদশৈব তু ॥ 
দ্বাদ্রশাঃ শস্তরর ত্যাশ্চ *যাপ্যাঃ সপ্ত ভবস্তি হি। 

রোগ বর্ষয়ি তব্যাশ্চ দশ পঞ্চ চ জানতা | 
অদাধ্যো ৰা ভবেতান্ত যাপ্যো বাগন্তসংজ্ঞিতৌ ॥ 

অর্শোইন্িতং ভবতি বর্ম তু য্তথার্শঃ 

শু্কং তথাব্ব দমথে! পিড়কাঃ পিরাজাঃ। 

জালং সিরার্মপি পঞ্চবিধং তথাম্ম 

ছেদ্য ভবস্তি সহ পব্বণিকাময়েন ॥ 

উৎসঙ্গিনী বুলকর্দমবত্্বনী চ 
্তাবঞ্চ যচ্চ পঠিতস্তিহ বদ্ধবন্্। 
ক্রিঞ্চ পোথকিযুতং খনু শ্চ্চ বর্ম 
কুম্ভীকিনী চ সহ শর্করয়া চ লেখা ॥ 
শ্লে্াপন্ধহলগণৌ চ বিসঞ্চ ভেদ্যাঃ . 

গ্রন্থিশ্ যঃ কৃমিকতোহঞগুননামিক1 চ। 

আদৌ পির নিগদিতাশ্চ যয়[ঃ প্রয়োগে 
. পাফো। চ নয়নয়োঃ পবনোহন্যতশ্চ ॥ 



১৬ স্বশ্রুতহ ৷ 

পুয়ালসানিলবিপর্যযয়মন্থসংজ্ঞাঃ 

স্যন্দাস্ত যাস্ত্যপশমং'ছি সিরাব্যধেন। 

শুধ্াক্ষিপাককফপিত্তবিদদ্ধদৃষ্টি- 

ঘক্নাখ্যশুক্রসহিতাজ্জুনপিষ্টকেষু ॥ 
অক্ি্নব্ম হুতভুগ্ধবজদর্শি শুস্তি 
প্রক্রিশ্নবত্মন্থ তখৈব বলাসসংন্কে ৷ 

আগন্তনাময়যুগেন চ দূষিতায়াং 
দৃষ্টো ন শস্ত্রপতনং প্রবদস্তিশ্তজ্জ্ঞাঃ ॥ 
সম্পশ্ততঃ ষড়পি যেহভিহিতাস্ত, কাচা- 

স্তে পক্মকোপসহিতাস্ত ভবস্তি যাপ্যাঃ। 

চত্বার এব পবন প্রভবাস্বসাধ্য! 
ছে পিপ্তজে। কফনিম্গ্তিজ এক এব । 

অষ্টাদ্ধক1 রুধিরজাশ্চ গদান্ত্রিদোষা- 
স্তাবস্ত 'এব গদিতাবপি বাহাজৌ €দী ॥ 

নবমোহধ্যারঃ | 

অথাতে। বাতাভিষ্যন্দ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামত ৷ 

পুরাণসর্পিষ! জিগ্ধ স্যন্দা ধীমস্থ্পীড়িতৌ । 
স্বেদয়িত্ব। যখান্যায়ং শিরামোক্ষেণ যোজয়েৎ॥ 
সম্পাদয়েদ্বস্তিভিশ্চ সম্যক্ল্সেহবিরেচিতৌ । 

তপ্রণৈঃ পুউপাকৈশ্চ ধূমৈরাশ্চ্যোতনৈস্তথ! | 
নস্ন্নেহপরীষেকৈঃ শিরোবন্তিভিত্মেব চ। 
বাতন্লান্পজলজমাংসাক্কাথসেচনৈই ॥ 
স্েহৈশ্চহুর্ভিরূষৈঃশ্চ তৎপীতাম্বরধারটণ £। 

 পয়োতির্বেদবাটরশ্চ সাহৈঃ পাক়টৈস্তথ। 1". 



হৃশ্রুতঃ । 

ভিষক্ সম্পাঁদয়েদেতানুপনাহৈশ্চ পুজিতৈঃ 
তথাচোপরি তূক্তস্য সপ্পিপানং প্রশসাতে এ 

ভ্রিফলাক্কাথসংসিদ্ধং কে বং জীর্ণমেব বা। 

সিদ্ধং বাতহরিঃ ক্ষীরং প্রথমেন গণেন ব1॥ 

শ্নেহান্তিলাছিন। সিদ্ধ! বাতখৈস্ত প্রাণে হিতাঃ। 

ন্সিহিকঃ পুটপাঁকশ্চ ধূমো নস্যঞ্চ*তদ্বিধং ॥. 

নস্যাদিষু স্থিরাক্ষীরমধুরৈক্তৈলমিষ্যতে । 
এরগুপল্লবে মূলে ত্বতি বাঞ্জং পয়ঃ শৃ্তং ॥ 
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু স্থখোঞ্চং সেচনে হিতং । 

সৈন্ধবোদীচ্যবষ্ট্যাহ্রপিপ্নলীভিঃ শৃতং পয়ঃ ॥ 

হিতমর্ধোদকং সেকে তথ! শ্চ্যোতনমেব চ। 
স্বীবেরচক্রমঞিষ্টোড় সবরত্বক্ষু সাধিতং ॥ 

সাম্তশ্চাজং পয়ে! বাপি শুলাশ্চ্যোতনঘুত্তমং | 
মধুকং রজনীং পথ্যাং দেবদারু চ পেষয়ে ॥.. 

আছেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদগ্জনং । 
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং নাগরঞ্চ যথোত্তরং ॥ 

দ্বিগুণং পিষ্টমন্তিস্ত গুটিকাঞ্জনমিষ্যতে । 
শ্নেহাঞ্জনং হিতং চাত্র বক্ষ্যন্তে তদ্যথাবিধি ॥ 

রোগো যশ্চান্যতে। বাতে। ষশ্চ মারুতপর্ধযসঃ | 

অনেনৈব বিধানেন ভিষক্তাবপি সাধয়েৎ ॥ 

পুর্ববভক্তং হিতং সপ্পিঃ ক্ষীরং বাপ্যথ তোজনে। 

বৃক্ষাদন্যাং কপিখে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি॥ 

সক্ষীরংুকর্কটরসে সিদ্ধং চাত্র স্বতং পিবেৎ। 

লিদ্ধং বা হিতমতাহঃ পভ ীর্ভগলাগ্মি্টকঃ ॥ 
সক্ষীরং মেষশৃঙয1.বা সর্পিবীরতরেণ ব1। 

সৈন্ধবং দাকু শু্ঠী চ মাতুলুঙগরসে স্বৃতং ॥ 

১৭ 



১৮ স্শ্রতঃ । 

স্তন্যোদকাভ্যাং কর্তব্যং শুফপাকে তদঞজনং। 

পূজিতং সপ্লি বশ্চাত্র পানষক্ষোম্চঠ তপ্পণিং ॥ 
ঘ্বতেন জীবনীয়েন নস্যং তৈলেন চাণুনা। 

পরিষেকে হিতঞ্চাত্র পয়ঃ শীতং সদৈদ্ধবং ॥ 

রজনীদারুসিদ্ধং ব1 সৈম্ধবেন সমাযুতং | 

সপ্ভিংতং স্তন্যদ্বষ্টমঞ্জনঞ্চ মহৌষধং ॥ 
বল! বানৃপজলজ। সৈম্ধুবেন সমামুত1। 
নাগরোন্মিশ্রিতা কিঞ্চিচ্ছুক্$পাকে তদগুনং ॥ 

পবন প্রভবা রোগা যে কেচিদ্দ ইনাশনা?। 

বীদ্গেনানেন মেধাবী তেষু কম প্রযোজয়েৎ ॥ 

দশমোহধ্যায়ঃ। 

অথাতঃ পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
শিত্রস্যন্দে পৈত্তিকে চাধিমন্থে রক্তাত্রাবঃ ংসনঞ্পি কার্যযং । 

অক্ষোঃ সেকাঁলেপনশ্চাঞ্জনানি পৈত্তে চ স্যাব্যদ্ধিসপ্লে বিধানং ॥ 

গুন্দ্রাং শালিং শৈবলং শৈলতেদং দাবাঁমেলামুত্পলং রোধমন্ত্রং 

পল্মাৎ পত্রং শর্কর। দর্তমিক্ষুং তালং রোপ্রং বেতসং পল্মকঞ্চ ॥ 

্রাক্ষাং ক্ষৌত্রং চন্দনং বষ্টিকাহ্বং যোবিৎক্ষীরং রাত্র্যনস্তে চ পি । 

সপ্সি?সিদ্ধং তগ্নণে সেকনস্যে শস্তে ক্ষীরং সিদ্ধমেতেযু বাজং | 

যোজ্য। বর্গে। ব্যস্ত এবোঁইন্যথ! ব! সম্যঙ্নস্যেহষ্টাপ্ধীনঙ্খো২পি নিত্যং। 

ক্রিয়া: সর্ব পিত্রহর্ধঃ প্রশস্তান্তহাচ্ছোর্ধং ক্ষীরসপ্রিশ্চ নস্যং ॥ 
পালাশং স্যাচ্ছোণিতং চাগ্জনার্থে শল্লক্য। বা শর্করাক্ষোদ্রযুক্তং । 

রসক্রিয়াং শর্করাক্ষৌদ্রবুক্তাং গালিন্দ্যাং বা মধুকে বাপি কুর্ধ্যাৎ ॥ 

ুস্তাফেনঃ সাগরস্যোৎপলঞ্চ ক্মিন্ৈলাধাত্রিবীনাপ্রসম্চ । 

তালীশৈলাগৈরিকো শরশ্ধৈরেবং যুগ্র্যাদঞ্নং স্তন্যপিষ্টেঃ ॥ 



ইশ্রঃতঃ 1 ১৯ 

চধ কুরধ্যাদঞ্জনার্থে রসে বা স্তন্যোপতো ধাতকীস্যর্দনাভ্যাং। 

যোবিংস্তন্যং শাতকৃম্তং বিদ্বটং ক্ষৌত্রোপেতং কৈংশুকঞ্চাপি পুষ্পং ॥ 
রোধং দ্রাক্ষাং শর্করামুৎপলঞ্চ মার্ধযাঃ ক্ষীরে যষ্টিকাহবং বচাঞ্চ । 

পি! ক্ষীরং বর্ণকন্ত ত্বং বা তোয়োন্টিশ্রে চন্দমোড়,ম্বরে চ ॥ 
কার্ধ্যঃ ফেনঃ সাগরস্যাপ্রুনার্থে নারীন্তন্যে মান্ষিকে চাপি ঘ্বষ্টঃ ৷ 

যোষিতস্তন্যে স্থাপিতং যষ্টিকাহ্বং রোখধং দ্রাক্ষাং শর্করামুৎপলঞ্চ 1 

ক্ষৌমাবদ্ধং পথ্যমাশ্চ্যোতনে বা সপিত্বষ্টিং যউিকাহবং সরোধং । 

তোয়োন্ি রাঃ কাশ্সরীধাত্রিপথ্যান্তস্চ্চানুঃ কটফলঞাদ্ুটনব ॥ 
এযোহয়াখ্যেহনুক্রমস্যাপি শুক্কৌ কাঁ্ধ্যঃ সর্ধঃ স্যাৎ সিরামোক্ষবর্জা 2। 

সর্পিঃ পেয়ং ত্রৈকলং তৈন্বকং বা পেয়ং বাঁ স্যাৎ কেবলং যৎ পুরাণং॥ 

দোষেধস্তাচ্ছুক্কিকায়ামপান্তে শীতৈর্রব্যৈরঞ্জনং কাধ্যমাণ্ড | 
বৈদূর্ধ্যং যৎ স্কাটকং বৈগ্রমঞ্চ মৌকং শাজ্খ)ং রাজতং শাতকুস্তং ॥ 

চূর্নং সুঙ্ষাং শর্করাক্ষৌন্রঘুক্তং শুক্তিং হন্যাদঞ্জনং চৈতদাশু । : 
যুঞ্তযাৎ সর্পির্ধ,মদর্শী নরন্ত শেষং কুর্যাত্রক্তপিতে বিধানং। 

বচ্ৈবান্যৎ পিত্ত্বচ্চাপি সর্ব যত্বীসর্পে পৈত্তিকে টব বিধানং ॥ 
রতি 

একাদশোহশধ্যায়ঃ ॥ 

সপ 616৮ 

অথাতঃ শ্লেক্সাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
সান্দাধিমন্থৌ কফাজী প্রবৃদ্ধৌ জঁয়েৎ সিরানামথ মোক্ষণেন। 

স্বেনাবপীড়াঞ্জনধূমসে ক প্রলেপযোটগৈঃ কবলগ্রষ্টহ্চ ॥ 
কক্ষৈস্তথাশ্চ্যোতননংবিধ।নৈস্তটৈব ককষৈ: পুউপাকযোগৈ 2 । 

র্রাহাভ্রাাচ্চাপ্যপত্র্পণান্তে প্রাতস্তয়োস্তিক্তত্বতং প্রশস্তং ॥ 
তদন্নপানঞ্ সমাচরেদ্ধি ষচ্ছুম্মণো নৈব করোতি বৃদ্ধিং। 

কুটন্নটাস্ফোতফপিজ্ঝবিন্বপত,.রপিহরকককপিখভঙ্গৈ২ 



০ সশ্রতঃ ॥ 

শ্বেদং বিদধ্যাদথবাহুলেপং বৃঠিষ্টশুষ্টী নুর কাষ্ঠিকুষ্টৈঃ। 
সিন্ধ.খহিঙ্থুত্রিকলামধূক প্রপৌগুরীকাঞ্চনতুখতাসত্ৈঃ ॥ 
পিষ্টৈ্জলেনাঞ্জনবর্তয়ঃ স্থাঃ পথ্যা হরিদ্রামধুকাপ্তনৈর্বব] ৷ 
ত্রীন্যুষণানি ত্রিফল!-হরিপ্র1-বিড়ঙ্গসারশ্চ সমানি চ স্থাঃ ॥ 

বহিষ্টকুষ্ঠামর কাষ্ঠশঙ্খপাঠানল-বোোষমনঃশৈলাশ্চ | 

পিষ্টাঘুনা বা কুস্থমানি জাতীকর্রঞজশোতাঞ্জনজানি যুষ্তাৎ ॥ 

_ফলম্প্রকীর্য্যাদথবাপি শিগ্রোঃ পুষ্পঞ্চ তুলাং বৃহতীদ্বয়স্য ৷ 

রসাগ্তনং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ মনঃশিলালে লশুনঞ্চ তুল্যং ॥ 

পিষ্টাঞ্জনার্থং কফজেষু ধীসান্বত্তীং বিদধ্যান্নয়নাময়েষু। 
রোগে বলাসগ্রথিতেহঞ্রনজ্ঞৈ: কর্তব্যমেতৎ সুবিশুদ্ধকায়ে ॥ 

নীলান্যবান্ গব্যপয়োহমুপীতান শলাকিনঃ শুফতনূন্ বিদহা। 
তথার্জকাস্ফোতকপিখবিহবনিগুগিজাতীকুস্থমানি চৈব ॥ 
তৎক্ষারবৎ সৈন্ধবতুখখরোচনং পকং বিদধ্যাদথ লোহনাডা! । 
এতদ্বলাস গ্রথিতোহ্ঞ্জনং স্যাদেষোহম্থকলস্ত ফণিজ্বঝকাঁদৌ ॥ 

মহৌষধং মাগধিকাঞ্চ মুন্তাং সসৈন্ধবং যন্বরিচঞ্চ গুরুং। 

তন্মাতুলুঙ্গস্বরসেন পিষ্টং নেত্রাঞ্জনং পিষ্টকমাস্ত হন্যাৎ ॥ 
ফলং বৃহতুযা। মগধোস্তবানামাদায় কন্কং ফলপাককালে।, 

আোতোজযুক্তং খলু সপ্তরাত্রাত্ততদ্বূতং স'নু, তখৈব পথ্যং | 

বার্তাকুশিশ্রি-ভ্রহ্থরাপটোলকিরাততিক্তামলকীফলেধু । 

কানীসসামুদ্ররসাঞ্জনানি জাত্যান্তথা কোরকমেব চাপি॥ 

প্রক্রিননবন্তন্িপদিশ্ততে তু যোগাঞ্জনং তশ্মধুনাবন্ৃষ্ং। 
নাদেয়মগ্র্যং মরিচঞ্চ শুক্র, নেপালজাতা চ সমপ্রমাণা ॥ 

সমাতুলুঙ্গদ্রন এষ যোগঃ কণ্ুং নিহন্যাৎ সকৃদঞ্জনেন । 

সশৃঙ্গবেরং শুরদার যুস্তং সিন্ধু প্রন্থতং মুকুলানি জাত্যাঃ ॥ 

স্ুরাম্পিষ্টান্বিদমঞ্জনং হি কড়াঞ্চ শোফে চ হিতং বদস্টি । 

স্ন্দাধিমস্থক্রমমাচরেচ্চ পর্বেধু চৈতেধু সদাহ প্রমন্তঃ ॥ 



স্বাদশোহধ্যায়ঃ | 

এারিউিএরিয 

অথাতো রক্তাভিষ্যন্দ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

মন্থং সান্দং শিরোত্পাতং শিরাহর্ষকঝ রক্তরজং | 

এটকতুকন ৰিধানেন চিকিৎসেচ্চতুরে! গদান্ 4 
ব্যাধ্যার্তাংশ্চ হুরোহপো[তান্ ন্গিদ্ধান্ কোন্তেন সর্পিষা । 
রটসৈরুদা্ররথবা সিরামোক্ষেণ যোজয়েছ ॥ 

বিরিক্তানাং প্রকামঞ্চ শিরাংস্যেষাং বিশোধমেৎ। 

বৈরেচনিকসিদ্ধেন সিতাযুক্তেন সর্পিষা 
ততঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি নস্যানি ধূমাশ্চ যথাস্বমেৰ । 

মান্চ্যোতনাভ্যঞ্জনতর্পণানি ন্গিগ্ধাশ্চ কার্য্যাঃ পুউপাকযোগাঃ ॥ 

নীলোৎপলোশী রকটক্কটেরী-কাশীয়যন্টরী মধুমুস্তরোধৈঃ। 

লপদ্মৈদ্ধো তিদ্বত প্রদিপ্বৈরক্ষোঃ প্রলেপং প্তঃ প্রকুধ্যাৎ ॥ 

রুজায়াং চাপ্যতি হ্বশং স্্েদাশ্'মুদবে। হি্তাঃ । 

অক্ষোহ সমস্ততঃ কার্য্যং পাতনঞ্চ জলৌকসাং ॥ 

ঘ্বতস্য মহতী মাত্র! পীতাশ্চার্তিং নিষচ্ছতি । 

পিভ্তাভিযান্দশমনে। বিধিশ্চাপুযুপপাদ্দিতঃ ॥ 

কসেরুমধুকাভ্যাং ব! চূর্ণমন্বরসংবৃতং। 
ন।স্ত মপ্সম্তরিক্ষান্থ হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ ॥ 

প|টল্যজ্জুনশ্ীপর্ণীধাতকীধাত্রিবিব ত$। 
পুষ্পাণ্যথ বুহত্যোশ্চ বিশ্বী লোটাচ্চ তুল্যশঃ ॥ 
সমিষ্ঠানি মধুন। পিষ্টানীক্ষুরসেন বা। 
রক্তাভিষ্যন্নশাস্ত্যর৫থমেতদঞ্জনমিষ্যতে ॥ 

চন্দনং কুনুদং পত্রং শিলাজতু সকুস্কুমং । 

অয়ন্তাভ্ররপস্তখং নিম্বনির্ধাসমঞ্জনং ॥ 



২ ভৃশ্রুচত2 | 

ত্রপু কাংস্যমলং চাপি পিই পু্পরসেন.তু। 
বিপুল! যাঃ কৃত। বত্তযঃ পুজিতাশ্চাঁঞ্জনে সদ ॥ 

স্যাদগ্রনং ঘ্বৃতং ক্ষৌদ্রং সিরোত্পাতস্য ভৈষজং। 

তদ্বৎ সৈন্ধবকা সীসন্তন্যদ্ব্প্ পৃজিতং ॥ 
মধুনা শঙ্খনৈপালীতুখদাব্ব্যঃ সসৈদ্ধবাঃ। 
রসঃ শিপীবপুষ্পাচ্চ জ্ঙামরিচমা1ক্ষিকৈ$ ? 
মুক্তন্ত মধুনা বাপি গৈরিকং ছিতমঞ্জনং। 
নিরাহর্ষেইঞ্জনং কুধ্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতং ॥ 
মধুন। তার্গ্যঞ্পং বাপি কামীসং ব! সসৈন্ধবং। 

বেত্রাতস্তন্তসংযুক্তং ফাণিতন্ত সইসন্ধবং ॥ 

পৈস্তং বিধিমশেষেণ কুধ্যাদম্জ,নশাস্তয়ে। 

ইক্ষুক্ষৌপ্রসিতান্তন্যদাবৰীমধুক সৈম্ধটৈ ॥ 

সেকাঞ্জনং চাত্র হিতমন্্লেরাশ্চ্যোতনং তথা । 

সিতামধুক কট্ঙ্গমন্ত্রক্ষোদ্রাক্সৈম্ববৈঃ॥ 

বীঞ্পুরককো লাস্্দাড়মান্নৈশ্চ যুক্তিতঃ। 

একশে। ব৷ দ্িশো বাপি যোজতং বা ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ 

স্কটিকং বিত্রমং শঙ্দো মধুকং মধু চৈব হি। 

শঙ্খক্ষোত্রসিতাযুক্তঃ সামুদ্রঃ ফেণ এব চ ॥ 

দ্বাবিমৌ বাহুতো মোগাবঞ্জনেহক্দুননাশনৌ । 

সৈন্ধরক্ষৌদ্রকতুকাঃ সক্ষোদ্রং বা রসাঞজনং ॥ 

কাসীলং মধুনা বাপি যোঞ্যমতাঞনে সদ । 

লোহচুর্ণ(নি সব্বাণি ধাতবো৷ লবণানি 5॥ 
রত্বানি দস্তাঃ শৃঙ্গাণি গণশ্চাপ্যবসাদনঃ । 

কুন্ধুটাগুকপালানি লশুনং কটুকত্রয়ং ॥ 

করগ্রবীজমেলাশ্চ লেখ্যাজনমিদং স্বতং | 

পুটপাকাবসানেন রক্তবিজ্রাবণাদিন। ॥ 



স্থশ্রুচতঃ.। ২৩ 

সম্পাদিতস্য বিধিন। কৃৎন্সেন স্যন্দঘাতিন।। 

অনেনাপহরেচ্ছুক্রমব্রণং কুশলোভিষক, ॥. 
উত্তানষবগাড়ং বা কর্কশং বাপি সব্রণং । 

শিরীববীজমরিচপিপৃপলীসৈন্ধবৈরপি ॥ 
শুক্রণ্য ঘর্ষণং কার্ধামথবা সৈন্ধবেনতু । 

কুর্ধযাৎতাত্ররজঃ শঙ্খ-শিলামরিচসৈন্ধবৈঃ ॥ 
অস্ত্যাদ দ্বিগুণিতৈরেভিরঞ্জনতৎ শুক্রনাশনং | 

কুর্যাদঞ্জনযোগোৌ বা সম্যকৃশ্লোকার্ধকাবিমৌ ॥ 
শঙ্ধকোলাস্থতিকতক দ্রাক্ষা মধুকমাক্ষিটকঃ | 

ক্ষৌ্র দস্তার্ণবমল-শিরীষকুস্থমৈরপি ॥ 
ক্ষারাজজনং বা বিতরেদ্ বলাশগ্রথিতাপইং । 

মুদগান্বানি্বষান্ ভৃষ্টান্ শত্ঘক্ষৌত্রসিতাযুতান্ ॥ 
মধুকসারং মধুন1 যোজয়েচ্চাঞ্জনে সদা। 

বিভীতকান্তিমজ্জ] বা সক্ষৌদ্রঃ শুক্রনাঁশনঃ ॥ 
শঙ্ঘশুক্িমধুদ্রাক্ষামধুককতকানিচ । 

দ্বিত্বগগতে সশূলে বা বাতন্ং তর্পশং হিতং ॥ 

বংশকজ্ারক্ষরোৌ তালং নারিকেলঞ্চ দাহয়েৎ। 

বিআব্য চাঁরবচ্চর্ণং ভাবয়েত করভশস্িজং । 

বহুশোইঞ্জনমেতৎ স্যাচ্ছুক্রবৈবর্ণযনাশনং। 

'অজকাং পার্শতোবিদ্ধ! স্থচ্যা বিশ্রাব্য চোদকং ॥ 

রপৎ গোমাংসচুর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা। সহ। 

বভশোহবলিখেচ্চাপি বত্মস্যোপগতং যদি ॥ 

সশোফশ্গপ্যশোফশ্চ ছ্বো পাকৌ যো প্রকীর্তিতৌ । 
শ্নেহম্বেদোপপন্নস্য তত্র বিদ্ধা সিরাং ভিষক্ ॥ 

সেকাশ্চ্যোতননস্যানি পুটপাকাংশ্চ কণরয়েৎ। 

সর্ধবতশ্চাপি শুদ্ধস্য কর্তবামিদষঞ্জনং 1 
৩ 

সু 



৪ স্বশ্রুতঃ | 

তাজ্পাত্রস্থিতং মাংদং সর্পিঃ সৈন্ধব সংযুতং। 

মৈরেয়ং বাপি দধোবং দধুযুন্তরকমেবচ ॥ 
তং কাংস্যমলোপেতং স্তন্তং বাপি সসৈন্ধবং ) 

মধুকসারম্মধুনা তুল্যাঁংশগ্গৈরিকেন বা ॥ 

সর্পিঃ সৈন্ধব তাআাণি যোষিতস্তন্তযুতাঁনিচ। 

দাঁড়িমারেবতাশ্মস্ত কোলাক্লৈশ্চ সটৈন্ধবং ॥ 

রসক্রিয়াং বা বিতরেৎ সম্যক পাকজিঘাংনয়া। 

মাংসং সৈন্ধৰসংযুক্তং স্থিতং সর্পিষি নাগরং ॥ 

আশ্চ্যোতনাঞ্রনং যোজ্যমবলাঙ্গীরসংযুতং | 

জাতা1ঃ পুষ্পং সৈন্ধবং শুঙ্গবেরং কষ্টাবীজং কীটশন্রোশ্চ সাবং ॥ 

এত ৎপিষ্টং নেত্রপাকেইঞ্জনার্থং ক্ষৌড্রোপেতং নির্বিশঙ্কং প্রষোক্গা, 

পৃযালসে শোণি তমোক্ষণঞ্চ হিতং তখৈবাপুযুপনাহনঞ্চ || 

রুতস্নো! বিধিশ্চেক্ষণপাকঘাতী বখাধিধানং ভিষজ। প্রযোজাঃ। 

কাসীসসিন্ধু প্রভবার্রকৈস্ত চিতংভবে দঞ্জনমেব চাত্র ॥ 

ক্ষৌভ্রান্থিটতরে ভিরথো পবুঙ্জ্যাদন্যন্ত, তাত্রায়সচর্ণ যু্ি:। 

স্সেহাদিন! সমাগপাশ্ত দোঘাং স্তপ্রং বিধায়াঁথ যথান্বমেব ॥ 

প্রক্লি্বন্সীনমুপক্রমেত সেকাঞ্জনাশ্চোতননস্তপধূমৈঃ 1 

যুস্তাহরিদ্রামধুকং প্রিয়স্্ুসিদ্ধার্থরোপ্োখপলসারিবাভিঃ | 

ক্প্লাভিরাশ্চ্োতনমেব কাধ্যমত্রাঞ্জনঞ্চাগ্রন মাক্ষিকং সাাহ। 

পত্রং ফলঞ্চামলকন্ত পক্তক্রিয়াংবদধ্যাদথবাঞ্জনার্থে॥ 

বংশস্ত মূলেন রসক্রিয়াং বা বণ্ারুতাং তাত্রকপালপক্কাং । 

রসক্রিয়াং বা ত্রিফলাবিপক্কাং পলাশপুট্পৈঃ খরমঞ্জরৈর্বা ॥ 
পিষ্টাছগল্যাঃ পয়স। মলং বা কাংসম্ত দগ্ধ 1 সহ তাস্তবেন। 

প্রত্যঞ্জনে তন্মরিচৈরপেতং চূর্ণেন তাত্্রস্য সঙ্ভোপযোজাং ॥ 

সমুদ্রফেনং লবণোত্তনঞ্চ শঙ্খোহথ মুরদেগ। মরিচঞ্চ গুরুং। 

চর্ণাঞ্জনং যোল্্যনথাপি কণুচক্রিন্নবন্মীন্থ্যপহস্তি মীন্ং | 



স্শ্রুতষ্ণ | | ২৫ 

গ্রক্রিন্নবস্মন্যিপি চৈত এব যোগ।ঃ প্রযৌজ্যাশ্চ সমীক্ষ্য দোষান্। 
সকজ্জলং তাম্ঘটেচ দ্বুষ্টং সর্পিযুতিংতুথ কমঞ্জনঞ্ ॥ 

ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

অধাতোলেখ্যরোগপ্রতিবেধং ব্যাখ্যান্থ্যামঃ । 

নব যে ইভিহিতাঃ লেখা: সামান্তস্তেঘয়ং বিধিঃ। 

শিপ্ধবাস্তবিরিক্তন্য নিবাতাতপসদ্মনি ॥ 

সুখোদকপ্রতপ্তেন বাসস! স্থমমাহিতহ | 

স্বেদয়েদ্বত্ নির্ভজ্য বামাঙ্গষ্ঠাঙ্গ লিস্ষি তং ॥ 

অন্ুলান্ষ্ঠ কাভ্যান্ক নিভ,গ্রং বস্ম যত । 

প্লোতান্তরীক্কতং নৈব চলতি অংসতেহপিবা ॥ 

তনঃ প্রধূজা প্রোতেন বন্তশিস্ত্পদান্কিতং। 

লিখেচ্ছস্স্রেণ পত্রৈন্না ততে। রক্তেস্তিতে পুন: ॥ 

শ্বিননং মনোজ্ঞাকাসীসব্যোষাঞ্নকসৈন্ধটৈঃ | 

্রক্ষপিষ্টেঃ সমাক্ষীটৈঃ প্রতিসাধে্ণাঞ্বারিণ ॥ 

প্রক্ষাল্য হবিষ সিক্তং ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥ 

স্বেদাবপীড়প্রভৃতীংস্ত্রাহাদৃদ্ধং প্রযোজয়েৎ ॥ 

ব্যাসতস্তে সমুদ্দিষ্টং বিধানং লেখাকর্মমণি । 

অস্গাস্াবরহিতং কওঁশোফবিবর্জিতং ॥ 

সমং নথনিভং বর্সলিখিতং সম্যগিষাতে । 

গক্তমক্ষি অবেতস্কন্নং ক্ষতাচ্ছস্্কৃতাদ্ঞ্রবং ॥ 

রাগশোফপরিশ্রাবাস্তিমিরং ব্যাধ্যনির্জয়ঃ | 

বস্স শ্তাবংগুর স্তধবং কতওুহর্ষোপদেহ বত ॥ 



৬ সৃশ্রুতঃ | 

নেত্রপাঁকসুদীর্ণং ব1 কুবর্বীতা প্রতি কারিণঃ | 
এতহুল্লিখিতং জ্ঞেয়ং দ্েহয়িত্বা পুনলিখেৎ ॥ 
ব্যাবর্ততে ষদ। বর্ম পক্ষ্মচশপি বিসুঞ্চতি | 
স্তাৎ সরুক্ শ্রাবভূরিষ্ঠং তদতিশ্রাবিতং বিছুঃ ॥ 
নেহস্বেদাদিরিষ্টরৎ ক্তাৎক্রমস্তত্রীনিলাপইঃ | 

বত্মণববন্ধং ক্রিষ্টঞ্চ বছলং যচ্চ কীর্তিতং ॥ 

পোথকী চাপ/বলিখেত্প্রচ্ছক্ষিত্বাগ্রতঃ শনৈঃ | 

সমং লিখেত, মেধাবী শ্তাবকর্দমবর্্মনী ॥ 

কুম্তীকিনীং শর্করণঞ্চ ততৈবোৎসঙ্গিনীমপি 

কর্তরিত্বা তু শস্ত্রেণ লিখেৎ পশ্চখদতন্দ্রিতঃ 

ভবেযুর্বত্ন্থ চ যাঃ পিড়ক13 কঠিন ভূশং 

হস্বাস্তাম্রাশ্চ তাঃ পক্কাভিন্দ্যাদ্ভিস্না লিখেদপি ॥ 

তরুণীশ্চাললসংরস্ত1 পিড়কা বাহাবত্মজ12। 

বিদিত্বৈতাঃ প্রশময়েৎ ক্কেদালেপনতশাধনৈহ ॥ 

০” 

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | 

অথাতোভেদ্াযরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যান্থ্যামত । 

স্বেদয়িত্বা বিসগ্রস্থিং ছিদ্রাণ্যস্য নিরাশ্রয়ং । 

পককং ভিত্ব। তু শস্ত্রেণ সৈন্ধৰেনাবচুর্ণয়েৎ ॥ 

কাদীস মাগধী পুষ্প নৈপাল্যেলাঁধুতেন তৃ। 
ততঃ ক্ষৌত্রত্বতং দত্বা সম্যগ্ বন্ধমুপাচরেৎ ॥ 
রোচনক্ষারভুর্খানি শিপ্পল্যঃ ক্ষৌত্রমেৰ চ ॥ 
প্রতিসারণমেটককং ভিন্নে লগণ ইব্যতে ॥ 



স্থশ্রুস্তঃ। | ২৭ 

মহত্যপিচ যুঞ্সীত ক্ষারাপ্রিবিবিকোবিদ । 
ন্বিনাং ভিন্নাং বিনিম্পীড্য ভিষগঞ্জমনামিকাং ॥ 

শিশৈলানতসিন্ুটখঃ সক্ষেউ্রৈঃ প্রতিসারয়েৎ । 

রলাঞ্জনমধুভ্যাং বা ভিন্নাং ব1 শ্ত্রকর্্মবিৎ ॥ 

প্রতিসার্ধ্যাঞ্জনৈযু'জ্যাইষ্র্গপশিখোত্তবৈঃ । 
সম্যকস্থিন্নে কমিগ্র্ইৌ ভিন্নে সাত প্রতিসারণং | 

ত্রিফলাতূথ কাসীসসৈন্ধবৈস্ত রসক্রিয়]ং | 

ভিত্বোপনাহুং কফজং পিপ্পলীমধুসৈম্ধবৈঃ ॥ 

লেখয়েন্সগুলাগ্রেণ সমস্তাৎ প্রচ্ছয়েদপি। 

সংমেহা পত্রভঙ্গৈশ্চ শ্ষেদয়িত্বা যথাস্ুখং ॥ 

আপাকাদ্িধেনোক্কেন পঞ্চ ভেদ্যান্ুপাচরেছ। 

সব্বেষেতেষু বিচিতং বিধান স্লেহ পূর্বক: । 

সম্পকে প্রধতো তৃত্ব! কুর্বীত ব্রণরোপণং ॥ 

পঞ্চদশোহ্ধ্যায়2 | 

অথাতশ্ছেদ্যরোগ প্রতিষেধং ব্যাখাস্যামঃ 

স্লিদ্ধং ভুক্তবতে। হ্যন্রমুপবিষ্টসা বত্ুতঃ । 

সংরোষয়েন্ত নয়নং ভিযকচূর্ণেস্ত লাবটৈঃ ॥ 

ততঃ সংরোষিতং তুর্ণং স্ব্থিন্নং পর্িঘউতং । 

অন্ম যত্র বলীজাতং তত্রৈতলগয়েদ্ভিষক ॥ 

অপাঙগং প্রেক্ষমাণস্য বড়িশেন সমাহিত 

মুচুগ্ডাগৃহ্য মেধাবী সুচীস্থত্রেণ ব! পুনঃ ॥ 
নচোখ। পয়ত। ক্ষিপ্রং কার্ধ্যমত্যুন্নতং তু-তৎ। 

শন্্পপাতভয়াচ্চাস্য বক্সণী গ্রাহয়েদ্দৃঢ়ং | 



২৮ সশ্রতঃ | 

ততঃ প্রশিথিলীভূতং ত্রিভিরেব বিলম্বিতং ৷ 

উল্লিখন্মগুলাগ্রেপ তীক্ষেন পরিশোধয়েৎ ॥ 

বিমুক্তং সর্ববতশ্চাপি কৃষ্ণাচ্ছুক্লাচ্চ মগুলাৎ। 

নীত্বা কনীনকোপাস্তং ছিন্দ্যান্নাতি কনীনকং ॥ 

চতুর্ভাগস্থিতে মাংসে নাক্ষিব্যাপত্তি মর্তি ৷ 
কনীনকবধাদত্রং নাঁড়ী চাপুযুপজায়তে ॥ 

হীনচ্ছেদাৎ পুনবুদ্ধিং শীত্রমেবাধিগচ্ছতি । 

অন্ম যজ্জাল বদ্বাপি তদপুযন্মার্জ্য লন্বিতং ॥ 

ছিন্দ্যাদ্বক্রেণ শস্ত্েণ বর্ম শুক্লাস্তমাশ্রিতং ৷ 

প্রতিসারণ মক্ষোস্ত ততঃ কার্যযমনস্তরং ॥ 

বনালস্য চূর্ণেন ক্রিকটোল্লবণস্যচ | 

স্বেদস্িত্ব। ততঃ পশ্চা্বপ্রীয়াৎ কুশলো! ভিষক্ ॥ 

দেশর্ত, বলকালজ্ঞঃ ন্নেহং দত্বা যথাহিতং | 

ব্রণ্বৎ সংবিধানন্ধ তস্য কুর্ধ্যাদতঃ পরং ॥ 

স্বাহান্ুক্ত। করস্বেদং দত্বা শোধনমাচরেত। 

করঞ্জ বীজামলকমধুকৈঃ: সাধিতং পয়ঃ ॥ 

হিতমাশ্্োতনং শূলে দ্বিরহুঃ ক্ষৌদ্রসংযুতং | 

মধুকোতৎ্পলকিঞ্জন্ক ছর্বাককৈশ্চ মুর্ধনি ॥ 

প্রলেপঃ সন্বতঃ শীত: শীরপিষ্টঃ প্রশস্যতে। 

লেখ্যাঞ্জটনরপহরেদম্মশেষং ভবেদ্যদি ॥ 

অন্ম চাল্যন্দধিনিভন্নীলং রক্ত'মথাপিবা। 

ধুসরস্তন্যচ্চাপি শুক্রবততছুপাচরেত ॥ 

চন্মাভম্বহল: যতু ন্াধুমাংস ঘনাবৃতং । 

ছেদাযমেব তদম্ম স্যাৎ কৃষ্চমণ্লগঞ্চ যত ॥ 

বিশুদ্ধবর্ণ মক্রিষ্টং ক্রিয়াম্মকিগতক্লমং | 

ছিন্নেদ্্মণি ভবে সম্যক থ! শ্বমনুপদ্রবং ॥ 



সুশ্রুচতঃ | ২৯ 

সিরাজালে সির! যাস্ত কঠিনাস্তাশ্চ বুদ্ধিমান্। 

উল্ভিথেন্মগুলাগ্রেণ বড়িশেনাবলম্বিতাঃ ॥ 

সিরাম্থ পিড়ক1 জাতা যা ন সিধ্যস্তি তেষটজঃ । 

অন্ধবন্মগুলাগ্রেণ তাসাঞ্চেদনমিষ্যতে ॥ 
রোগয়োশ্চৈতয়ে।; কার্ধযমন্দ্শোক্ঞং প্রতিসারণং ! 

বিধিশ্চাপি যথাদোষং লেখনব্রব্যসম্মতঃ ॥ 

সন্ধৌ সংশ্বেদ্য শস্ত্েণ পর্বণীকাং বিচক্ষণ: | 

উত্তরেচ ত্রিভাগেচ বড়িশেনাঁবলম্বিতাং ॥ 

ছিন্দ্যান্ততোদ্ধমগ্রে স্যাদশ্রনাড়ী হ্যতোহন্যথা । 

প্রতিনারণমত্রাপি সৈন্ধবক্ষৌদ্রমিষ্যতে ॥ 
লেখনীয়ানি চূর্ণানি ঝ্জীধিশেষস্য ভেবজং। 
শঙ্খং সমুদ্রফেনঞ্চ মণ্ুকীঞ্চ সমুদ্রজাং ॥ 

স্কটিকং কুরুবিন্দঞ্চ প্রবালাশ্বন্তকম্তথ৷ । 

বৈহুর্য্যোপলকং মুক্তামবন্তাত্ররজাংসিচ ॥ 

সমভাগানি সম্পিষ্য সার্ধং শ্রোতোহঞ্জনেনতু । 

চুর্ণাঞ্জনং কারক্ষিত্বা ভাজনে মেষশৃঙগজে ॥ 

সংস্থাপ্যোভয়তঃ কালমঞ্জয়েৎ সততং বুধঃ । 
অন্মীণি পিড়কাং হন্যাৎ সিরাজালানি তেনবৈ ॥ 

অর্শস্তথা যচ্চ নান! শুকার্শে হবু'দমেৰচ। 

অত্যন্তরং বর্মশয়া বিধানং তেষু বক্ষ্যতে ॥ 

বন্মেপন্বেদ্য নির্ভ,জ্য সুচ্যোতক্ষিপ্য প্রযত্বতঃ | 

মওলা গ্রেণ তীক্ষেন মুলে ছিন্দ্যান্তিষগ্বরঃ ॥ 

ততঃ সৈন্ধবকাসীস কৃষ্ণ ভিঃ প্রতিসারয়েৎ। 

স্থিতেচ রুধিরে বর্ম দহেত সম্যক শলাকয়। ॥ 
ক্ষারেণাবলিখেচ্চাপি ব্যাধিশেষো ভবেদ্ষদি । 

তীক্ষৈরুভয়তো ভাগৈস্ততে! দোষমধিক্ষিপেৎ ॥ 



রি | হৃঅনুতঃ | 

বিতরেচ্চ যখাদোষমভিষ্যন্দ ক্রিয়াবিধিং । 

শস্ত্রকম্মপ্যুপরতে মাসঞ্চ সাাৎ স্ুযক্ত্রিতঃ ॥ 

যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | 

অধ্াতঃ পক্ষমকোপগ্রতিবেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

যাঁপাস্ত যে বত্মভিবো! বিকারঃ পক্ষ প্রকোপো ইভিহিতঃ পুরস্তাৎ। 

তত্রোপবিষ্টস্য নরস্য চন্দ বর্র্মোপরিষ্টাদনুতির্ধাগেব 1 

ভ্রবোরধস্তাৎ পরিমুচ্য ভাগৌ পক্ষাশ্রিতং চৈকমতোইবকুন্তেহ। 

কনীনকাপাঙ্গসমং সমস্থাদ্ঘবাকৃতি লিপ্ধতনোর্নরস্য ॥ 

উত্কৃত্য শস্ত্রেণ ষবপ্রমাণং ৰাক্ঠেন সীব্যেত্তিষগপ্রমত্তঃ | 

দত্বা চ সপ্পির্মধুনাবশেষং কুর্মাদ্বিধানং বিদিতং ব্রণে যত ॥ 

ললাটদেশেচ নিবদ্ধ পষ্টং প্রাকৃস্যযতমন্রা প্যপরঞ্চ। বন্ধা । 

ন্ৈর্যাং গতে চাপাথ শঙ্ত্রমার্গে বালাহ্িমুঞ্চেৎ কুশলোইভিবীক্ষা ॥ 

এবং নচেচ্ছামাতি তস্য বন্দ নির্ভজ্য দোসষ্োপহতাং বলিঞ্চ। 

তত্তোইগ্নিনা বা প্রতিসারয়েৎ তাং ক্ষারেণ বা সম্যগবেক্ষায ধীর: | 

ছিত্বা সমং বাপুযুপপক্মাঁলাং সম্যগ্গৃহীত্বা বড়িশৈক্সিভিশ্চ | 

পথ্যাফলেন প্রতিসারয়েত, পিষ্টেনবা তৌবরকেণ সম্যক্ ॥ 

চত্বার এতে বিধয়ো বিহস্তং পক্ষোপরোধং পুপগেব শল্তাঃ ॥ 

বিরেচনাশ্চ্যোতননসাধূমলেপাঞ্জন-স্সেহরনক্রিয়াশ্চ | 

সগ্ডদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
০--০৯০০ 

অথাতো দৃষ্টিগতরোগপ্রতিষেধৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
ভরয়ঃ সাধ্যান্ত্রয়োহসাধ্য! বাপ্যাঃ ষট্চ ভবস্তিহি। 

তত্রৈকস্য প্র্তীকাঁরং কীর্তিতো। ধৃমদর্শিনঃ ॥ 



সৃজুন্তঃ | ৩৯ 

দৃষ্টৌ৷ পিত্তবিদদ্ধায়াং. বিদগ্ধায়াং কফেনচ। 

পিত্তশ্রেম্মহরং কুর্য্যাদ্বিধিং শস্তক্ষতাদূতে ॥ 
নস্য সেকাঞ্জনালেপপুটপাকৈহ সতর্পগৈ2.। 

আদ্যেতু ভ্রৈফলং পেয়ং সর্পিস্ত্রৃতমুত্তরে 1 
তৈন্বকং চোভয়ে1ঃ পথ্যং কেবলং জীর্ণ মেব বা। 

গৈরিকং সৈন্ধবং কুষ্ণাং গোদস্তস্য মসীত্তথ] | 

গোমাংসং মরিচং বীজং শিরীষস্য মনঃশিলা । 
বৃস্তং কপিখান্মধুনা স্বয়ন্কুপ্তাফলানিচ ॥ 

চত্বার এতে. যোগাঃম্ারভয়োরঞজনে ভিত12। 

কুজকাশোকশালাত্পিয়ঙ্গ নলিনোৎপলৈঃ ॥ 

পুশ্পৈর্ৃরেণুকৃষ্ণাহবাপথাামল কসংযুতৈঃ। 
সপ্পিমধুযুতৈশ্চপৈর্বেণুনাডযামবস্থিতৈঃ ॥ 
অগ্রয়েদ্দ্বাবপি ভিষক্ পিত্তশ্নেম্সবিভাৰিতৌ । 
আন্রলন্তুভ্ভবং পুষ্পং তদ্রসেন হরেণুকাং ॥ 

পিষ্ট।া ক্ষৌপ্রাজ্যসংযুক্রাং প্রয়োজ্যমথবাঞজনং | 

নলিনোৎপলকিঞ্জক্ষগৈরিকৈগোশকদ্রসৈঃ ॥ 

গুড়িকাঞ্জনমেতদ্বা দিনরাত্র্যন্ধয়োহিতিং | 

রসাঞ্জনরসক্ষৌদ্রতালীশ ত্বর্ণ গৈরিকং | 

গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিতোপহততদৃষ্টয়ে | 

শগীতং সৌবীরকং বাপি পিষ্টাথ রসভাবিতং | 
কন্্পিত্তেন মতিমান্ ভাবয়েদ্রোহিতেন বা। 
চর্ণাঞনমিদং নিত্যং প্রয়োজাং পিত্বশাস্তয়ে ॥ 

কাশ্মরীপুষ্পমধুক দাব্বারোখ ব্রসাঞজনৈঃ। 

সক্ষৌদ্রমপ্রনং তদদ্ধিতং নেত্রাময়ে সদ! ॥ 
শআ্োোতোজং সৈন্ধবং কৃষ্ঝাং রেণুকাঞ্চাপ পেষয়েং। 

অজমুত্রেণ ত1 বর্ত্যঃ ক্ষণদান্ধাঞ্নেহিত1: ॥ 



৩২ সত্রতঠ | 

কালান্ুসারিবাং কৃষ্ধাং নাগরং মধুকস্তথা । 

তালীশপত্রং ক্ষণদে গাঙ্গেয়ঞ্চ শক্ত্রসে ॥ 

কৃতাস্তা বর্তয়ঃ পিষ্টাশ্ছায় শুষ্কাঃ সুখাবহাঃ। 

মন£শিলাভয়াব্যোষ বলাকালানুসারিবাঃ ॥ 

সফেনা বর্তয়ঃ পিষ্টাশ্ছাগক্ষীরসমন্বিতাঃ | 

গোমুত্র পিত্ত মদিরা শরুদ্ধাত্রীরসে পচে ॥ 

ক্ষদ্রাঞ্তনং রসে চান্যদ্যকৃতস্ত্িলেইপি বা। 
গোমুত্রাজ্যার্ণবমলপিপ.পলী ক্ষৌন্রু কট ফলং | 
সৈন্ধবোপহিতং বুঞ্ান্নিহিতং বেণুগহ্বরে | 

মেদোষকৃদঘ্ তঞ্চাজং পিপপলাঃ টসন্ধবং মধু ॥ 

রসমামলকঞ্চাপি পক্কং সমাঙ নিধাপয়েৎ। 

কোশে খদিরনির্মাণে তন্বৎক্ষুদ্রাঞজনং ছি'তং || 

হরেণুমগধাজাস্তি মজ্জেলাধরুদঘ্িতং | 

শক্ত্রসেনাঞ্রনং বা শ্রেম্সোপহতদৃষ্টয়ে ॥ 

'বিপাচা গোঁধা যরুদর্ধ পাটিং স্থুপূরিতং মাগধিকাভিরগ্রিনা । 

নিষেবিতং ততৎসকৃদঞ্জনেন নিহস্তি নজান্ধ্যমসংশয়ং খলু।। 
তথ যকৃচ্ছাগভবং হুতাশনে বিপণচ্যসম্যনখুগধা সমন্থিতং ৷ 

প্রয়োজিতং পূর্ববদাশ্বসংশয়ংজয়েং ক্ষপান্ধাং সক্কদরঞ্জনান, ণাঁহ। 

শ্লীহ। যরুচ্চাপুযুপভক্ষিতে উভে প্রকল্প্য শূল্যে ঘুততৈলসংযুতং । 
তে সার্ষপন্নেহ সমাবুতেহঞজনং নক্তণন্ধ্যমাশ্থের হতঃ প্রয়োজিতে 

নদীজ শিশ্বী কটুকান্যথাঞ্জন ম্মনঃশিল। দ্বেচ শিশে যকুদ্রসে । 

সচন্দনেয়ং গুটিকাথবাঞ্জনং প্রশস্ততে বৈ দিবসেঘপশ্ঠতাং ॥ 

তবন্তি বাপ্য1ঃ খলু যে ষড়ামযা হরেদস্হক্ তেষু দিরাবিমোক্ষণৈঃ | 

বিরেচয়েচ্চাপি পুরাণসর্পিষ! বিরেচনাঙ্গোপহিতেন সর্বদা ॥ 

পয়ে! বিমিশ্রং পবনোতদ্তবেছিতং বদস্তি পঞ্চান্্ুলতৈলমেবতু । 

ভবেদঘ্বতং ত্রেফলমেবপোধনং বিশেষতঃ শোশিতপিওরোগয়োঃ ! 



সৃশ্রেচতঃ | ৩৩ 

ত্রিবৃদ্ধিরেকঃ কফজে প্রশস্ততে ব্রিদোষন্ষে তৈলমুশপ্তি ততকৃতং। 

পুরাণনপিস্তিমিরেষু সর্বতো! ছিতং ভবেদায়সভাজনস্থিতৎ ॥ 
ভিতৎ চ বিদ্যাজিফলাপ্বতৎ সদা ক্লুতঞ্চ যন্মেষবিষাণনামভিঃ । 

সদাবলিহ্াভ্রিফলাৎ সুচুিতাৎ দ্বতপ্রগাঢাস্তিমিরেইথ পিস্তজে ॥ 

সমীরজে তৈলযুতাং কফাঁত্মকে মধুপ্রগাঢ়।ৎ বিদধীন্ত যুক্তিতঃ । 

গবাং শকুতৎকাথবিপকমুত্তমৎ হিতন্ত তৈলং তিমিরেধু লাবনং ॥ 

হিতৎ ত্বতৎ কেবলমেৰ পৈত্তিকে হাজাবিকৎ যন্মধুরৈর্ব্িপাচিতৎ । 

তৈলং সিরাদৌ মধুরেচ যদ্গণে তথান্থুতৈলৎ পবনাস্থগুথয়োঃ | 
সহাশ্বগন্ধাতিবলাবরী শৃতং হিতঞ্চ নস্তে ব্রিবতং'যদীরিতহ । 

জলোদ্তবানুপজমাংসসংস্কৃতাদ্ ঘ্ৃতৎ বিধেয়ং পয়োৌসো যহখিতহৎ ॥। 

সটদন্ধবঃ ক্রব্যভূগেণমাংসয়ে। হিতঃ সসম্পিঃ সমধুঃ পুটাহবয়ঃ | 

বসাথ গুধোরগত্তাত্রচুড়জা সদা প্রশস্তামধুকান্থিতাঞ্জনে ॥ 
প্রতাগ্জনৎ শআ্োভসি যত সমুখিভৎ ক্রমাদ্রসক্ষীরঘ্বন্েষু ভাৰিতৎ। 

স্তিতৎ দশাহভ্রযর়মেতদগ্ডনৎ কৃষ্ঞঠোরগান্তে কুশসংপ্রবেষিতে ॥ 

তন্মালতী ক্ষারকসৈন্ধণাধুতং সদাঞ্জনং স্যাং তিমিরে হথ রখপাণ। 

সুভাবিতং বা পয়স! দিনত্রয়ং কাচাপহৎ শাস্্রবিদঃ গচক্ষভে ॥ 

হবিহি ততক্ষীরভবস্ত পৈত্ভিকে বদন্তি নস্যমধুধরৌধধৈ£ কতৎ । 

নন্ত্পণে চৈব ছিতং প্রযোজিত সঙ্গাঙ্গলস্ভেযুচ যঃ পুটাহ্বয়ঃ ॥ 

রপশঙ্জনক্ষৌদ্র সিতাঘনঃ শিলা ক্ষুদ্রাঞ্জনৎ তন্মধুকেন সংষুতৎ । 
সমাঞ্জনং বা কনকাকরোভ্ভবং স্থচুর্ণিতৎ শ্রেষ্ঠ মুশস্তি তদ্ঘিদঃ ॥ 

ভিল্লোট গন্ধোদকসেকসেবিতৎ প্রতাঞ্জনঞ্চাত্র হিতং তু তুথকৎ । 

সমেষশূগ্গাপ্তরনভাগ সম্মিতৎ গলোস্তবং কচমলৎ ব্যপোহতি ॥ 

পলাশরোহীতমধুকজা রস।ঃ ক্ষৌদ্রেন যুক্তাঃ মদিরাগ্রমিশ্রিতাঃ | 

উশীরলোধ্ ভ্বিফল৷ প্রিয়স্কৃভিঃ পচেত্তু, নসাহ্কফরো গ শান্তয়ে | 

বিডঙ্গ পাঠাকিণিহীঙ্কুদীত্বচঃ প্রয্মোজয়েন্ধষ মুন্শীর সংথৃতৎ । 

বনস্পতিক্কাগ বিপাচিতং ঘ্বভৎ হিহং হরিদ্রানলদে২ইবতর্পণে ॥ 



৩৪ | সুশ্রুঃতহ | 

সমাগধে! মাক্ষিকসৈন্ধবাচ্যঃ সজালগশঃ স্যাৎ পুটপাক এবচ। 
মনঃ শিলাজ্যুষণ শঙ্খমাক্ষিইকঃ সসিষ্ধু কাসীসরসাঞ্জনৈঃ ক্রিয়া ॥ 
হিতেচ কাসীসরসাঞজনে তথ বদস্তি পথ্য খুড়নাগরৈধু'তে | 

যদ্দজনৎ বা বহুশে নিষেচিতৎ সমৃত্রবর্গে ভ্রিফলোদকে শুতে ॥ 
নিশাচরান্ছি স্বিতমেতদঞ্জনং ক্ষিপেচ্চ মাংসং সলিলে স্থিরে পুনঃ। 

মেষস্য পুশ্পৈর্শবধুকেন সংযুতৎ তদঞ্জনং সর্বকৃতে প্রযোজয়েৎ ॥ 
ক্রিয়াশ্চ সর্ব।£ ক্ষতঞোত্তবে ছিতঃক্রমঃ পনিস্লায়িনি চাপি পিত্ত হ্ৃৎ 

ক্রমোহিতঃ স্যন্দহরঃ প্রযোজিতঃ সমীক্ষ্য দোষেষু বণ! শ্বমেবচ ॥ 

দোষোদয়েনৈবচ বিপ্ল.তিৎ গতে দ্রব্যানি নন্যাদিতু যোজয়েন্বধঃ। 
পুনশ্চ কল্পেইজনবিস্তরঃ শুভঃ প্রবক্ষ্যতে হন্যস্তমপীহযো জয়েং ॥ 

দ্বতৎ পুরাণৎ ভ্রিফলাং শতাবরীৎ পটোল মু্গামলকং বানপি । 

নিষেবমানস্য নরস্য বত্বতো। ভয়ৎ স্থঘোরাত্তিমিরান্র বিদ্যুতে ॥ 

শতাবগী পায়স এব কেবলম্তথাক্কতে। বামলকেধু পায়সঃ। 
প্রভৃতসর্পিস্ত্রিফলোদকোত্রে৷ ষবৌদনং বা তিমিরং ব্যপোহতি | 
জাবস্তিশাকং মুনিষননকশ্চ সতওুলীয়ং বরবাস্তকঞ্চ। 
চিল্লী তথা মূলকপোতিকাচ দৃষ্টেছিতং শাকুনজাঙ্গলঞ্চ ॥ 
পটোল কর্কোট ককারবেল্প বার্তাকুতপ্কারী করীরজানি। 
শাকানি শিগ্রার্তগলানি চৈব হিতানি দৃষ্টের্২তসাধিতানি ॥ 
বিবজ্জয়েৎ সিরামেক্ষং তিমিরে রাগমাগতে। 

বস্ত্রেণোতৎ্পীড়িতো পোষা নিহন্জাদাশু দর্শনং ॥ 
অরাগি তিমিরং সাধ্যমাদ্যং পটলমাশ্রিতং । 
কচ্ছ,ং দ্বিতীয়ে রাগি স্তাতৃভীয়ে যাপাসুচ্যতে ॥ 
রাগপ্রাপ্তেঘপি হিতান্তিমিরেু তথা ক্রিয়া 
ষাপনার্থং যথোদ্ধিই্টাঃ সেব্যাশ্চাপি জলৌকসঃ ॥ 
শ্লেক্মিকে লিঙ্গনাশে তু কর্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে। 
নচেদর্দেন্দুঘশ্মীশ্ববিন্দুমুক্তারুতিঃ স্থিরঃ ॥ 
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বিষমো। বা তন্মধ্যে রাজিমাশা বহৃগ্রভঃ | 

দৃহ্িস্থে। লক্ষ্যতে দৌঁধঃ দক্ষজী বা শুপোছিত$ ॥ 
সনিগ্বস্থিক্নহ্ত তশ্তাথ কীলে নাত্যুফশীতলে । 
বস্ত্রিতস্োপবিই্টস্য শ্বাঙ্গাসাং পশ্যতঃ সমং 7 

মতিমান্ শুর্ুভাগো হ্বৌ কৃষ্ণানুত্তহপাহীত: । 
উন্মীল্য নয়মে সমাক্ সিরাজালবিবর্জিতে ॥ 
নাধো নোর্ধঞ্চ পার্থাভ্যাং ছিরে দৈবকতে ততঃ । 

শলাকয়] গ্রযত্রেন বিশ্বস্তং ঘববক্ত যা 
মধ্যপ্রদে শিশ্যনুষ্টস্থিরহস্তগৃহীতয় | 

দক্ষিণেন ভিষক্ সবাং বিধ্যেৎ সব্যেন চেতরৎ 1 

বারিবিন্দ্বাগমঃ সম্গাক্ তনেচ্ছব্স্তথা বাধে । 

সংসিচ্য বিদ্বমাতরস্থ ফোবিতস্তন্টেন কোবিদ || 

স্থিরে দোঁষে চলে বাপি স্বেদয়েদক্ষি বাহাতঃ । 

সম্যক শলাকা1ং সংস্থাপ্যাভ্যঙ্গরনিলনা শটনঃ || 
শলাকাগ্রেণতু ততো নিল্লিথেদৃষ্টিমগুলং | 
বিধ্যতে। যোহন্ঠ পার্শেহক্ষন্তরুদ্ধ! নাসিকাপুটং || 

উচ্ছিজ্বনেন হর্তব্যো দৃষ্টিমগলজঃ কষ্ঃ। 
নিরভ্র ইব ঘর্মাংশুরদ! দৃষ্টিঃ প্রকাশ্যতে ॥ 
তদাসৌ লিখিত! সম্যঞ্ক জ্ঞেয়া যাচাঁপি নির্বাথা | 

ততো দৃষ্টেবু রূপেধু শপাঁকামাহয়েচ্ছনৈঃ ॥ .. 

ঘ্বতেনাভাজা নয়নং বস্ত্রপটেন বেষ্টগ্নেৎ। 

ততে। গৃহে নিরাবাধে শরীতোত্তান প্রচ ॥ 

উদগারকালক্ষবরুঠীবনোজ্জ্ শুমানিচ । 
ততৎ্কালং নাউরেদৃদ্ধং বিধিশ্ট জেহগীগুৰৎ ॥ 

্র্যহাভ্রযাহাচ্চ ধাবতে কষারৈরনিলাপইছৈঃ। 

বায়োর্ভযাজ্রয হাদৃদ্ধং প্বেদয়েদক্ষি পূর্বাবৎ | 
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দশাহমেবং সংযম্য ছিতং দৃষ্টিপ্রসাদনং | 
পশ্চাৎকর্্ম চ সেবেত লঘ্রধা পি মাত্রয়া 

সিরাব্যধবিধো পূর্ব্বং নরা যেচ বিবর্জিত । 
ন তেষাঁং নীলিকাং বিধ্যেদন্যত্রাভিহিতাতিষক্ ॥ 

পুর্য্যতে শোণিতেনাক্ষি সিরাবেধান্বিসর্পত1। 

তত্র স্ত্রীস্তন্যযষ্টাহৰ প্কং সেকে হিতং দ্বৃতং ॥ 
অপাঙ্গাসন্নবিদ্ধে তু শোফশুলা শ্রুরক্তত13 | 

তত্রোপনাহং জমধ্যে কুর্ধ্যাচ্চোফাজ্যসেচনং ॥ 

ব্যধেনাসন্নকষ্খেন ভাগঃ কঙ্ঃশ্চ পীভ্যতে । 

তত্রাঁধঃ শোধনং সেকঃ সর্পিষা রক্তমোক্ষণং ॥ 

অথাপুযুপরি বিদ্ধে তু কষ্টা রুক্ সংগ্রবর্ততে । 

তত্র কোফ্েঃেেণ হবিষা পরিষেকঃ প্রশসাতে ॥ 

শৃলাশ্রুরাগান্ত তার্থমধোবিদ্ধে ভবস্তি ছি। 

বিদধীত ভিষগৃধীমান্ তত্র পৃর্বচিকিৎসিতং ॥ 

রাগাশ্রবেদনাস্তস্তহর্যাশ্চাতিবিঘ ট্রতে । 
ন্েহম্বেদৌ হিতে তত্র হিতং বাপ্যন্থবাঁসনং ॥ 

দোষস্বথোপকষ্টোছপি তরুণঃ পুনরর্ধগঃ । 

কুর্য্যাচ্ছক্রারুণৎ তত্ব, তীব্ররুগ্নষ্টর্শনৎ ॥। 
মধুরৈম্তত্রসিদ্ধেন শ্বতেনাক্ষঃ প্রসেচনৎ । 

শিরোবস্তিঞ্চ তেনৈব দদ্যাম্মাংসৈশ্চ ভোজনং ॥ 

দোঁষস্ত সঞ্জাতবলে! ঘনঃ সম্পূর্ণমগ্ুলঃ। 

প্রাপ্য নশ্তেচ্ছলাকাগ্রং তন্বভ্রমিৰ মারুতৎ ॥ 

মৃদ্ধাভিঘাত ব্যায়ামবাবায়বমিমূচ্ছ'নৈঃ। 
দোষঃ প্রত্যেতি কোপাচ্চ বিদ্ধোইতিতরুণশ্চ যঃ ॥ 

শলাকা কর্ক শা শুলং খরা দোষপরিপ্ল.তিং। 
ব্রণৎ বিশালং স্ুুলাত্র! তীক্ষা হছিংসাদনেক ধা ।। 
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জলাত্রাবস্ত বিষম! ক্রিয়াসঙ্গমথাস্থিরা | 

করোতি বর্জতা (দাষৈস্তশ্মাদেভিহিত! ভবেত ॥ 
অষ্টাঙ্গলায়ত মধ সুত্রেণ পরিবেষ্টিত! | 

অনুষ্ঠ পর্বসমিত! বক্ত,যোর্শকুলারুতিঃ ॥ 

তাম্রায়সী শাতকৌন্ভী শলাকা স্যাদনিন্দিত1 । 

রাগঃ শোফোহর্ব,দঞ্চেযো বুদ্বুদৎ শৃকরাক্ষিতা ॥ 

অধিমস্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ ক্ার্যধদোষজা2 । 

অহিতাঁচারতোঁবাঁপি যথাস্বং তান্ু পাঁচরে ॥ 

রুজায়ামক্ষিরোগে বা যোগান্ ভূয়ো নিবোধমে । 

গৈরিকৎ সারিবা দূর্ব্বা যবপিষ্টং ঘ্বতৎ পয়ঃ "| 

স্বখালেপঃ প্রযোজ্যোইয়ৎ বেদনারীগশণন্তয়ে | 

মহতৃষ্টেস্তিলৈর্ববাপি সিদ্ধার্থকসমাযুতৈঃ ॥ 

মাতুলুঙ্গরসোপেতৈঃ স্থখা লেপস্তদর্থকুৎ। 
পয়স্যাঁসারিবাপত্র মঞ্জিষ্ঠামধুট্টকরপি ॥ 

অজাক্ষীরাশ্থিতিলেপঃ স্থখোষ্জঃ পথ্য উচ্যতে । 

দারুপন্মক শুঠীভিরেবমেব কতো হপি বা ॥ 

দ্রাক্ষামধুককুষ্ঠৈর্বা তদ্বৎ সৈদ্ধবসংযুতৈঃ | 

সসৈন্ধবৈঃ শতৎ ক্ষীরং রুজারাগনিবহৃণৎ ॥ 

শতাবরী পৃথক্পর্ণা মুস্তামলকপন্পকৈঃ। 
সাজক্ষীরৈঃ শত সপ্পির্দাহশূলনিবর্থণৎ ॥ 

বাতদ্রসিদ্ধে পর়সি সিদ্ধং সপ্পিশ্চতুণ্ডণে। 

কাকোলাদি প্রভীবাপৎ তহাঙ্যাৎ সর্ব কর্ম ॥ 

শাম্যত্যেবং নচেচ্ছলং অিথস্থিন্নস্য মোক্ষয়েখ। 

ততঃ সিরাৎ দহেত্বাপি মতিমান্ কীতিতং তথা ॥ 

দৃষ্টেরতঃ প্রপাদার্থমঞ্রনে শৃণুমে শুভে। 

মেষশুঙ্গসাপুষ্পাণি শিরীষ ধবক্ষোরপি ॥ 



৩৮ ইউস? | অধ্যায়, ১৮11 

স্থমনায়াশ্চ পুষ্পাণি মুক্কাটদূর্যামেবচ ! 

অজাক্ষীরেণ সম্পিষ্য জাম্রে সপ্ডাহস্বারপেত ॥ 

প্রবিধার চ ততন্বর্তী-ষোজয়েচ্চাঞ্জনে ভিষক্ । 

শ্রোতোজং বিদ্রমং ফেনৎ ফাগরস্য মনঃশিলাং ॥ 

মরিচানি চ তঘস্ভাঃ কারয়েচ্চাপি পুর্ব্ববৎথ। 

দৃষ্টিন্তৈ্যার্থয়েতভ, বিদধ্যাদঞ্জনে হিত্বং | 

ভূয়ো বক্ষ্যামি যুখ্যানি বিস্তরেণাঞ্চনানি চ। 

কল্পে নানাপ্রকারাধি তান্যপীহ প্রযোজয়েত ॥ 

অফ্টাদশোহধ্যাঁয়ঃ | 
৬৯০০০ 

অথাতঃ ক্রিয়াকণ্পং ব্যাখ্যাফ্যান্তঃ । 

সর্বশাস্বার্থতত্বজ্ঞ স্ুপোদুষ্টি রুদারধীঃ। 

বৈশ্বামিত্রং শশাসাথ শিষ্য কাশিপতিক্দ,নিঃ ॥ 

তর্পণৎ পুটপাকশ্চ সের আশ্চ্যোতনাঞ্জনে । 

তত্র তত্রোপদিষ্টান্ি তেয়াৎ ব্যানৎ নিবোধমে ॥ 

সংশুদ্ধদেহশিরষে! হবীর্ণান্রঘয শুভেদিনে । 

পূর্ববাহ্নে চাপরাঁহে ব কাধ্যমক্ষোন্চ তর্গথং ॥ 

বাতাতপরজোহীনে েশ্মক্ধ্যন্তান শায়িন। 

আধারো মাষচূর্ণেন ক্রিনেন পরিমগুলো ॥ 

সমৌ দৃঢ়াবসন্থাধৌ কর্তব্যৌ নেত্রকোশয়োঃ | 
পৃরয়েদ্ঘ্ৃতমগ্ডস্য বিলীনস্য সুখোদটৈঃ | 
আপক্ষ গ্রাত্থতঃ স্থাপ্যং পঞ্চ তত্বাকৃশতানিচ । 

্বস্থে কফে ষট্পিত্রেহষ্টো দশবতে তছুত্তমৎ ॥ 

রোগস্থানবিশেষেণ কেচিৎ্কালং প্রচক্ষতে । 

বথাক্রমোপিষ্টেযু ত্রীণ্যেকং পঞ্চ সপ্ত চ॥ 
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দশ দৃষ্ট্যামথাষ্টোচ বাকৃশতানি বিভাবয়েৎ। 
ততশ্চাপাঙ্গতঃ ন্েহং আ্রাবরিত্বাক্ষি শোধয়েৎ ॥ 
শ্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতস্ততঃ | 

যথাস্বং ধূমপাঁনেন কফমস্য বিশোধয়েৎ ।। 

একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহৎ চেষ্যতে পরং | 

তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যেমানি লক্ষয়েৎ ॥ 
সখন্বপ্রাববোধত্বৎ বৈশদ্যং বর্ণপাঁটবং | 

নিবৃত্তিব্যাধিবিধ্বংসঃ ক্রিয়ালঁঘবমেবচ ॥ 
গুর্্বাবিলমতি ্সিপ্ধমশূক ও.পদেহবৎ | 

জ্ঞেয়ং দোঁষসমুতক্রিষ্টং নেত্রমত্যর্থতর্পিতং ॥ 
রক্ষমাবিলমক্াঢ্যমসহৎ রূপদর্শনে । 
ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ তজ্জ্ঞেয়, হীনতগ্লিতমক্ষিচ ॥ 
অনয়োর্দোষবাহুল্যাৎ প্রযতেত চিকিৎসিতে। 
ধুমনস্যা্নৈঃ সেকৈশ্চ রুক্ষৈঃ স্সিটগ্ধিশ্চ যোগবিৎ ॥ 
তাম্যত্যতিবিশুক্ষঞ্চ যক্রক্ষৎ চাঁতিদারণং । 
শীর্ণপক্ষ্মাবিলং জিন্মং রোগঞ্রিষ্টঞ্চ যদ্ভূশৎ ॥ 
তদক্ষি তর্পণাদেব লভেতোর্জামসংশয়হ | 

ছুদ্দিনাত্যুষ্$শীতেষু চিস্তায়াৎ সন্ত্রমেযুচ ॥ 
অশান্তোপদ্রবে চাক্ষি তর্পণৎ ন প্রশস্যতে । 

পুটউপাকম্তঘৈতেষু নসাং যেষুচ গর্তিতং |! 
তর্পণাহ1ঃ ন যে প্রোক্তাঃ স্নেহপানাক্ষমাশ্চ যে। 

ততঃ প্রণাস্তদোষেষু পুউপাকক্ষমেষু চ॥। 

পুটপাকঃ প্রযোক্তব্যো নেত্রেহু ভিজা ভবেৎ। 
স্নেহনে! লেখলীয়শ্চ রোপনীয়শ্চ স ত্রিধা ॥ 
হিতঃ স্িপ্ধোইতিরক্ষস্া লিগ্ধস্যাপি চ লেখনঃ। 
ৃষ্টে্বঙগার্থমিতরঃ পিত্বাস্থগ্ব্রণবাতন্থৎ।। 
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ন্েহমাংসবসামজ্জ মেদঃম্বান্বৌষধৈঃ কৃতঃ | 
স্নেহনঃ পুটপাকস্ত ধার্ষ্যে। হে বাকৃশতেতু সঃ ॥ 
জাঙ্গলান।ং যক্ৃন্মাংসৈ লেখনদ্রব্যসম্ভৃতৈঃ। 

কষ্চলোহরজন্তাত্র শঙ্খবিদ্রমসিদ্কুজৈঃ || 
সমুদ্রফেন কাসীস ভ্রোতোজ দধিমস্তরভিঃ 

লেখনে। বাকশতৎ তস্য পরং ধারণমুচ্যতে ।। 

স্তন্যজাজলমধ্বাজ্যতিক্ত দ্রব্যবিপাচিতঃ ৷ 

লেখনাত্ব্রগুণে ধার্য্যঃ পুটপাকস্ত রোপণঃ ॥। 

বিতরেত্তর্পণোক্তস্ত ধূমৎ হিত্বা তু রোপণৎ। 
স্নেহম্বেদৌ দ্বয়েঃ কার্যো কাধোৌ নৈবচ রোপণে ।। 

একাহং বাদ্ধাহং বাপি ত্রাহং বাপাবচারণৎ। 

ষন্ত্রণাৎ তু ক্রিয়াকালাদ দ্বিগুণং কালামধ্যতে || 

তেজাংস্যনিলমাকাশ মাদর্শভ্তস্বরাণিচ । 

নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে পুটপাককতে তথা ॥। 

মিথ্যোপচারাদনয়োর্য্যো ব্যাধিরপজায়তে । 

অঞ্জনাশ্চ্যোতনন্বেদৈর্ধা স্বন্তমুপাচরেৎ || 

প্রসন্নবর্ৎ বিশদৎ বাঁতাতপ সহৎ লঘ্ু। 

সথখন্বপ্লাববোধ্যক্ষি পুটপাকগুপান্বিতৎ | 

অতিষোগাক্রজঃ শোফঃ পিড়কাক্তিমিরোদগমঃ । 

পাকোহশু হর্ষণঞ্চাপি হীনে দোষে।দগমন্তথা || 
অতভর্ধৎ প্রবন্ষ্যামি পুটপাকপ্রসাধনং। 

দে বিন্বমাত্রৌ শ্রক্ষস্য পিখ্ৌ মাংসস্য পেষিতো ॥। 

দ্রব্যাণাং বিন্বমাত্রস্ত দ্রবাণাৎ কুড়বেো! মতঃ। 

তদৈকত্র সমালোড্য পত্রেঃ সুপরিবেষ্টিতৎ ॥ 

কাশ্মবীকুমুদৈরগুপন্সিনীকদলীভবৈঃ । 
মুদাবলিপ্রমঙ্গারৈঃ খাদিরৈরবকুলমেৎ ॥ 
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কতকাশ্মস্তকৈরগুপাটলাবৃষবাদরৈঃ। 
সক্ষীর দ্রমকান্ঠৈর্ববা গোলয়ৈর্বাপি যুক্তিতঃ ॥ 
স্বিন্মুদ্ধত্য নিঃপীড্য রসমাদায় তৎ নৃণাৎ। 

তর্পণোক্ষেন বিধিন। ষথাবদবচারয়েখ ॥ 

কণীনকে নিষেচ্যঃ স্তামিত্যমুত্তানশায়িনঃ | 

রক্তে পিত্তেচ তৌ শীতৌ কোকো বাতকফাঁপহো৷ ॥ 
অতুযুষ্ণতীক্ষৌ সততং দাহপাককনেৌ স্থৃতৌ | 
আপ্ল,তে শীতল চাশ্রস্তস্তরুগ্ঘর্ষ কারকৌ | 
অতিমাত্রৌ কষায়ত্ব-সঙ্কোচ-স্ক,রণাবহো | 

হীনপ্রমাণৌ দোষাণামুতররেশজননৌ ভূখং ॥ 

বুক্কৌ কৃত দ্াহশোফ কুগঘর্ষভ্রাবনাঁশনৌ । 
কও পদ্েহদৃধী কারক্তরািবিনাশনৌ | 
তশ্মাৎ পরিহরন্ দোষান্ বিদধ্যাত্তৌ সখাবহো। 
ব্যাপদশ্চ যথাদোষৎ নস্তধূমগনৈর্জয়েৎ | 
আদ্যন্ত্যয়োশ্চাপ্যনয়ো।ঃ স্বেদমুষ্ণান্ুচৈলিকঃ। 

তথাহিতোহ্বসানে চ ধূমঃ শ্লেম্ম সমুচ্ছিতৌ ॥ 
যথাদোষোপযুক্তস্ত নাতিপ্রবলমোজস। । 

রাগমাশ্চ্যোতনং হস্তি সেকস্ত বলবত্তরৎ ॥ 

তৌ ত্রিধৈব্োপযুজ্যেতে রোগেষু পুটপাকবৎ। 

লেখনে সপ্তচাঙ্টোবা বিন্দবঃ স্সৈহিকে দশ ॥ 
আশ্চ্যোতনে প্রযোক্তব্য ঘবাদটৈবতু রোপণে । 

সেকস দ্বিগুণঃ কালঃ পুটপাকাৎ পরে। মতঃ ॥ 

অথব। কাধ্যনিরত্তেরপযোগী যথাক্রমৎ । 

পূর্বাপরাহে মধ্যান্কে রুজাকালেষু চোভয়ে1ঃ ॥ 

যোগাযোগান্ স্বেছসেকে তপ্পনোক্তান্ প্রচক্ষতে । 

রোগান্ শিরসি সম্ভৃতান্ হত্বতিপ্রবলান্ গুণান্ ॥ 
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করোতি শিরসৈ ধস্তিরুক্তা1 যে মুদ্ধটৈলি ক1ঃ। 
গুদ্ধদেহস্ত সায়াহ্বে যথাব্যাধ্য শিতন্ত তু ॥ 

খজাসীনম্ত বধীয়াদ্বন্তিকোঁশং ততো দৃঢ়ং। 

থাব্যাধিশৃতন্সেহপুর্ণং সংষম্য ধারয়েৎ ॥ 
তপ্রণোক্তং দশগুপং যথাদোষং বিধানবিৎ। 

ব্ক্তরূপেষু দোষেষু শুদ্ধকায়স্ত কেবলে ॥ 

নেত্র এব স্থিতেদোষে প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ। 
লেখনং রোপণঞ্চাপি প্রসাদনমথাপি বা ॥ 

তত্র পঞ্চ রসান্ ব্যস্তান আদেযেকরসবর্জিতান্। 

পঞ্চধা লেখনং যুঞ্যাদ্যথাদদোষমতন্দ্রিতঃ ॥ 

নেত্রবত্সশিরাকোশন্মোতঃ শঙ্গাটকা শ্রিতং। 

সুখনাসাক্ষিভির্দোষমোজস৷ শ্রাবয়েত্ত, তৎ। 

কষায়তিক্তকঞ্চাপি সঙ্গেহং রোপনং মতং। 

তৎম্েহশৈত্যাদ্বর্ণ্যং স্যাদ্দৃষ্টেশ্চ বলবন্ধ ৯১ ₹ | 

মধূরং শ্েহসম্পন্নমগ্জনস্ত প্রনাদনং। 

দৃিদোবপ্রসাদার্থং স্বেহনার্থঞ্চ তদ্ধিতং ॥ 

যথাদোষং প্রযোজ্যানি তানি দোষবিশারদৈঃ। 
অঞ্জনানি বথোক্তানি প্রাহ সায়াহুরাত্রিষু॥ 

গুটিকারসচুর্ণানি ভিবিধান্তঞগ্রনানি তু। 
বথাপূর্ব্বং বলং তেষাংশ্রেষ্ঠমাহুর্মনী ফিণঃ |। 
হরেণু মাত্রা বর্তিঃস্যালেখনস্ত প্রমাণতঃ। 

প্রসাদনস্তচাধ্যদ্ধা দ্বিগুণ রোপণস্তচ ॥ 

রসাঞ্জনস্ত মাত্রাতু পিষ্টবর্তিমিতা মতা । 

দিত্রিচতুঃ শলাকাশ্চ চর্ন্তাপ্যনুপুর্ববশঃ | 

তেষাং তুল্যগুণান্যেব বিদধ্যাদ্ভাজনান্যপি। 

সৌবর্ধ্যং রাজতং শাঙ্গ্তাত্রং বৈদুর্ধ্যকাংস্তজং ॥ 
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আয়সানি চ মোজ্যানি শঙ্লাকাশ্ যথা ক্রমং | 

বক্তয়োর্মমকুলা কার কলীয়পরিমওল। ॥ 

অষ্টাঙ্গুলা তন্ুর্মধ্যে স্থকৃতা সাধুনি গ্রহ । 

ওড়-্বর্যযশ্মজাতানি শারীরী ৰা হিত। ভবেৎ ॥ 
বামেনাক্ষি বিনির্ভ,জ্য হস্তেন স্থুসমাহিতঃ | 

শলাকয়! দক্ষিণেন ক্ষিপেৎ কানীনমঞ্জনং ॥ 

আপাঙ্গং বা বথাযোগ্যং কুর্ষ্যাচ্চাপি গতাগতং । 

বক্মেপলেপি বা যত্বদক্কুল্যৈর প্রয়োজয়েৎ ॥ 
অক্ষিনাত্যন্তস্ক। রঞ্জযাদ্বাধমানোহপি ক ভিষক্ | 

নব! নির্বাত্তদোষে হক্ষি ধাবনং সম্প্রযোজয়েৎ ॥ 

দোষঃ প্রতিনিবৃত্তঃ সন্ হনগাদ্ৃষ্টেব্্বলত্তথা । 

গতদোষমপেতাশ্র পম্চাদ্ যৎ সম্যগন্তস। ॥ 
গ্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্ধ্যং অত্যঞ্জনস্ততঃ । 

শরমোদাবর্তরদিভমদ্যক্রোধ ভয়জ্বরৈঃ ॥ 

ব্গোঘাতশিরাদোষেশ্চার্তানাৎ নেষাতেইঞজনং । 
রাগরুক্তিমিরাশ্রাঁব শূলসংরন্ত সম্ভ্রমান্ ॥ 

নিদ্রাক্ষয়ে ক্রিয়া শক্তিৎ প্রৰাতে দৃগ্বলক্ষযুৎ। 

রঙ্গৌধূমহতে রাগত্রাবাধীমস্থসম্ত বং ॥ 

সংরম্তশুলৌ নস্তাঁন্তে শিরোরুজি শিরোরুজত । 
শিরঃন্নাতি২তিশীতেচ রবাবন্ুদিতেইপি চ ॥ 

দোষই্র্যযাদপার্থং স্যাৎদোষোতকরেেশং করোতি চ। 

অজীর্ণেপ্যেবমেবস্যাৎ আ্োতোমার্গীবরোধনাৎ ॥ 

দোষবেগোদরে দৃত্বৎ কুর্ধ্যাত্তাস্তানুপত্রবাঁন্। 

তম্মাৎ পরিহৃরন্দে।ষানঞ্জনৎ সাধুযোজয়েৎ ॥ 

লেখনন্য বিশেষণ কাল এষ প্রকীর্তিতঃ। 

ব্যাপদশ্চ জয়েদেতাঃ সেকাশ্চ্যোতনলেপনৈ: ॥ 
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যথাম্বৎ ধূমকবলৈল্ন ট্স্যশ্চাপি সমুখিতা2। 
বিশদৎ লঘ্বুনাস্রাবি ক্রিয়াপটু সুনির্লৎ ॥ 

সংশাস্তোপদ্রবং নেত্র বিরিক্তং সম্যগাদিশেত। 

জিহ্বং দারুণছূর্ধর্ণং অস্তৎ রক্ষমতীব চ॥ 

নেত্র বিরেকাতিযোগে স্যন্দতে চাতিমীত্রশঃ । 

তত্র সন্তর্পণৎ কার্য্যৎ বিধানং চানিলাপহং। 

অক্ষিমন্দবিরিক্তৎ স্যাছ্দগ্রত রদোষবৎ। 

ধূমনস্যাঞ্জনৈস্তত্র হিতৎ দোষাঁবসেচনৎ ॥ 
স্নেহ বর্ণবলোপেতৎ প্রসন্নং দোষবর্জিজিতৎ । 

করে প্রসাদনে সম্যগুপযুক্তেইক্ষিনির্বতৎ ॥ 

কিঞ্চিদ্বীনবিকারৎ স্যাৎতর্পণাদ্বিকৃতাদতি | 

তত্র দোৌষহরৎ রুক্ষৎ ভেষজ শস্যতে মৃছু 

সাধারণমপি জ্ঞেযরমেবং রোপণলক্ষণং । 

প্রসাদনবদাচষ্টে তন্মিন্যুক্েইতিভেষজৎ ॥ 

স্নেহনৎ রোপণৎ বাপি হীনযুক্তমপার্থকৎ। 

কর্তব্যৎ মাত্রয়। তক্মাদঞ্জনৎ সিদ্ধিমিচ্ছত। 1 

পুটপাকক্রিয়াদ্যান্থ ক্রিয়াস্বেকৈব কল্পন!। 

সহশ্রশশ্চাঞ্জনেষু বীজেনোক্কেন পুর্জিতাঃ ॥ 

দৃষ্টের্বলবিবৃদ্ধ্যর্থ ং যাপ্যরোগক্ষয়ায় চ। 
রাজাহান্যঞ্জনাগ্র্যাণি নিবোধৈতান্যতঃ পরং ॥ 

অষ্টো ভাগানঞ্জনস্ত নীলোৎপলসমস্বিতঃ। 
ওড়্বরং শাতকুস্তং রাজতঞ্চ সমাসতঃ | 

একাদটৈতান্ ভাগাংস্ত যোজয়েৎ কুশলো। ভিষক্। 

মুষাক্ষিপ্তং তদাঁধ়াতমাঁবৃতং জাতবেদসি ॥ 

খদিরশ্মস্তকাঙ্গারৈর্গোশক্ৃপ্তিরধাপি বা। 
গবাং শক্কদ্রসে মৃত্রে দগ্সি সর্পিষি মাক্ষিকে ॥ 



অধ্যায় ১৮।] উত্তরতন্ত্রং ! | ৪৫ 

তৈলমদ্যবসামজ্জ সর্ববগন্ধোদকেযু চ। 
দ্রাক্ষারসেক্ষজ্িফলারসেবু সুহিমেষু চ ॥ 
সারিবাদিকবায়েচ কফায়ে চোঁৎপলাদিকে। 

নিষেচয়েৎ পৃথকৃচৈনংখ্বাতং খ্বাতং পুনঃ পুনঃ ॥ 

ততোতস্তরীক্ষে সপ্তাহং প্লোতবদ্ধং স্থিতং জলে । 

বিশোধ্য চূণয়েন্ুুক্রাং স্কটিকং বিক্রমং তথা ॥ 

কালান্থসারিবাং চৈবৰ শুচিরাবাপ্য ষোগতঃ । 

এতচ্চ,রাঞ্জনং শ্রেষ্টং নিছিতং ভাজনে শুভে ॥ 

দত্তত্ষটিকবৈদূর্ধ্য শঙ্খশৈলাসনোত্তবে । 
শাতকুস্তেহথ শাঙ্ষেবা রাজতে বা স্থুসংস্কতে ॥ 

সহুঅ্পাকবৎ পুজাং কৃত রাজ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ। 

তেনাজিতোক্ষ। নৃপতির্ভবেৎ সর্বজন প্রিয় | 
অধৃষ্য: সর্বভূতানাং দৃষ্টিরোগবিবর্জিতঃ | 
কুষ্ঠশ্চন্দনমেলাশ্চ পত্রং মধুকমঞ্জনং ॥। 

মেষশঙ্গস্ত পুষ্পাণি চক্রং রত্বানে সগ্ডুচ। 

উৎ্পলস্য বৃহত্যোশ্চ পল্সস্যাপিচ কেশরং | 

নাগপুষ্প মুশীরাণি পিপপলীতুখমুত্তমৎ | 

কুকুটাণ্ড কপালানি দাবর্বা পথ্যাৎ সরোচনাৎ ॥ 
মরিচান্তক্ষমজ্জানং তুল্যাঞ্চ গৃহগোধিকাৎ। 

কতা সুপ গুচিম্চুর্ণৎ স্তসেদভ্যচ পূর্ব্ববৎ | 
এতদ্ভদ্রোদয়ৎ নাম সদৈবাহসি ভূমিপঃ। 
চক্রং সমরিচটব মাৎসীং শৈলেয়মেবচ ॥। 

তুল্যাংশানি সমানৈস্তৈঃ সম্গ্রেশ্চ মনঃশিলা । 

পত্রস্য ভাগশ্চত্বারে। দ্বিগুণৎ সর্বতোগঞ্জনং ॥ 

তাবচ্চ ষষ্টিমধৃকং পূর্বববচ্চৈতদঞ্জনৎ। 

মনঃশিলা দেবকাষ্ঠং রজন্যৌ ভ্রিফলোষণং ॥ 



৪৬ হৃত্রিতঃ | অধ্যায় ১৯1] 

লাক্ষালস্থুনম্জিষ্ঠা সৈন্ধবৈলাঃ সমাক্ষিকা2। 

রোধ্ুৎ সাবরকং চুর্ণমাঁয়সং তাঅমেব চ।। 

কালানুসারিবাঞ্চেব কুকটাওদলানি চ। 

তুল্যানি পয়স! পিষ্ট। গুটিকাৎ কারয়েদ্বুধঃ 1! 

কণ.তিমির শুক্লার্ম রক্তরাজ্যুপশাস্তয়ে । 

কাংস্যাপমার্জনমসীমধুকৎ সৈন্ধবহ অতং ॥ 

এরগুমূলঞ্চ সমং বৃহত্যংশঘক্নাস্থিতং । 

তআজেন পয়সা পিষ্ট? তাত্্পাত্রং প্রঁলেপয়ে ॥ 

সপ্তকৃত্বস্ত ত] বর্ত্যশ্ছায়াপ্ডধা রুঞ্জাপহা2। 

পথ্যাতুথকষণ্ট্যাহযস্তল্যৈরমরিচষোড়শ£ | 

পথ্যা সর্ববিকারেষু বর্তী শীতাঘুপেষিত1 । 

রসৃক্তরিয়া বিধানেন যথোক্তধিধিকোধিদঃ ॥ 

পিগাঞ্জনানি কুর্বশিত যথাযৌগমতজ্দ্িতঃ ॥ 

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ | 
স্পা স্তাস্্প 

অথাতো নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধৎ ব্যাখ্যাস্যাম2 | 

অভ্যাহতেতু নয়নে বছধা নরাগ।ং | 

₹রস্তরাগতুসুলাস্থ রুজান্ু ধীমান্ ॥ 
নস্তপ্রলেপ পর্িষেচন তর্পশাদা । 

সুক্তং পুনঃ ক্ষত জপিতজশ্ল পথ্যৎ ॥ 

ৃষ্টিপ্রসাদজননং ধিধিমাগুকুর্য্যাৎ 

ন্ষিপ্বৈর্হিমৈশ্চ মধুনৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ | 
স্বেদামিধূমতয়শোকক্ষজাতিঘাতৈ 
রত্যাহতামপি ততৈৰ ভিধক্ চিফিৎসেৎ ॥ 



অধ্যায় ১৯।] উত্তরতন্ত্রং ॥ ৪৭ 

সদ্যোহছতে নয়ন এষ বিধিস্তদুর্ধীং 

সান্দেরিতো। ভবতি দোষমবেক্ষ্য কাধ্যঃ | 

অভ্যাহতং নয়নমীষদথান্য বাম্প- 

ংস্বেদিতং তবতি তন্নিরজং ক্ষণেন ॥ 
সাধ্যং ক্ষতং পটলমেকমুভে তু কৃচ্ছে 
ত্রীণি ক্ষতানি পটলানি বিবর্জয়েত্, | 

স্যাৎ পিচ্চিতঞ্চ নয়নং হাতি চাবসন্নং 

নত্তং চ্যুতঞ্চ হতদৃক্ চ ভবেতু, যাপ্াং ॥ 

বিস্তীর্ণদৃষ্টিতন্থুরাগমসতপ্রদর্শি 
সাধ)ং যথাস্থিতমনাবিলদ শনঞ্চ | 
প্রাণোপরোধবমনক্ষবকখরোধৈ- 

রুনম্যমাণ্ড নয়নং যদতি প্রবিষ্টং ॥ 

নেত্রে বিলঙ্বিনি বিধির্ধিহিতঃ পুরস্তাৎ 
উচ্ছিংহনং শিরপি বাধ্য বসেচনঞ্চ । 

ষট্সপ্ততির্নয়নজ। য ইমে প্রদিষ্টা 

রোগ। ভবন্তামহতাং মহতাঞ্চ তেভাঃ ॥ 

স্তন্তপ্রকৌপকফমারুতপিত্ত রক্তৈ- 

ব্বালাক্ষিবর্্শভব এব কুকণকোহন্যঃ । 
মথাতি নেত্রমতিক ওুমথাক্ষি কুট- 
নাসাললাটমপি তেন শিশুঃ সনিত্যং ॥ 

সুর্য প্রভাং ন সহতে শ্রবতি প্রবৃদ্ধং 

তস্যাহরেদ্রধিরমাশ্ড বিনির্লিখেচ্চ | 

ক্ষৌন্রাযুটতশ্চ কটুভিঃ প্রতিনারয়েত্ত, 
মাতুঃ শিশোরভিহিতঞ্চ বিধিং বিদধ্যাৎ। 
তং বাময়েভূ, মধুসৈন্ধ বসম্প্রযুক্তৈঃ 
পীতং পয়ঃ খলু ফলেৈঃ থরমঞ্জরীণাং ॥ 

৫ 



স্বশ্রুতঃ । [ অধ্যায় ১৯। 

স্যাঁৎ পিপ্ললীলবণমাক্ষিকসংযুতৈর্ব। 

নৈনং বমস্তমপি বাময়িতুং যতেত ॥ 
দত] বচামশনহগ্চভুজে প্রযোজা- 
র্ধং ততঃ ফ্ত্বাধুতং বমনং বিথিজৈ£ ॥ 
অন্বাত্ধাত্রাণুদলৈঃ পরিধাবনার্থং 
কাধ্যং কষায়মবসেচনমেব চাপি। 

'আমশ্চ্যোতনে চ হিতমত্র ঘৃতং গুড়,চী- 

সিদ্ধং তথাহুরপি চ ভ্রিফলাবিপকং ॥ 

নেপালজামরিচশঙ্খরসাঞ্জনানি 

সিন্ধু প্রন্থতগুড়মাক্ষিকসংযুতানি | 

স্যাদঞ্জনং মধুরসামধুতাত্্রকৈ বব! 

কষ্ায়নং ঘ্বতপয়ো মধুনাপি দগ্ধং ॥ 

ব্যোষং পলাওু মধুকং লবণোত্বসঞ্চ 

লাক্ষা্চ প্লীরকযুতাং গুটিকাঞ্জনং বা। 

নিশ্বচ্ছদং মধুকদাবিব সতাস্লোএ- 

নিচ্ছস্তি চাত্র ভিষমোহমতনমংশতুল্যং ॥ 
আোতোজশঙ্ঘদধিসৈন্ধবমদ্ধপক্ষং 

শুক্রং শিশোগুদতি ভাৰিতমঞ্জনেন। 
স্যন্দে কফাদভিহিতং ক্রমমাচরেচ্চ 

বালস্য রোগকুশলোহক্ষিগদং জিঘাংস্ুঃ ॥ 

সমুদ্র ইৰ গভ্ভীরং নৈবং শক্যং চিকিৎসিতং । 
বক্তু,ং নিরব শেষেণ শ্নোকানামযুতৈরপি ॥ 

সহটৈরণি ছ প্রোক্তমর্থমল্পমতির্নরঃ | 
তকণ্রস্থার্থরহিতে৷ নৈব গৃহাত্যপঞ্ডিতঃ ॥ 

তদিদং বছণৃঢ়ার্থং চিকিৎসারীজমীরিতং। 
কুশলেনাভিপন্নং তদ্বহুধাভিগ্ররোহতি ॥ 



অধ্যায় ২০।] উত্তরতন্ত্রং। ৪৯ 

তম্মান্মতিমত! নিত্যং নানাশান্তার্থদর্শিনা | 

সর্ধমূহামগাধার্থং শান্ত্রমাগমবুদ্ধিন! ॥ 

বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ । 
রা শপে 

অথাতঃ কর্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
কর্ণশূলং প্রণাদশ্চ বাধির্ধ্যং ক্ষেড়ু এব চ। 

কর্ণআ্রাব কর্ণকতু কর্ণগৃথস্তঘৈব চ ॥ 
কমিকর্ণপ্রতীনাহো বিদ্রধিষ্িবিধস্তথ। । 
কর্ণপাকঃ পুতি কর্ণস্ততৈবাশশ্তুর্বিধঃ ॥ 
তথার্ব,দং সপ্তবিধং শোফম্চাপি চতুর্বি্ধঃ | 
এতে কর্ণগত। রোগ! অষ্টাবিংশতিরীরিতাঃ ॥ 

সমীরণঃ শ্রোতগতাংগ্খাডসহ লশত্তত5 শূলমভীব কর্ণয়ো | 

করোতি দোষৈশ্চ যথা স্বমাবৃতঃ স কর্ণশূলঃ কথিতো! ছুরাচরঃ ॥ 
যদ! তু নাড়ীষু বিমার্গমাগতঃ স এব শব্দাত্তিবহান্ তিষ্ঠতি । 

শৃণোতি শব্দান্ বিবিধাংস্তদা নরঃ প্রণাদমেনং কথয়ন্তি চ্াময়ং ॥ 

স এব শব্দাতিবহ। যদ। শিরা; কফানু্যাতো ব্যন্ুস্থত্য তিষ্ঠতি। 

তদ। নরস্যা প্রতিকারসেবিনে! ভবেত্, বাধিধ্যমসংশয়ং থলু ॥ ্ 

শ্রমাৎ ক্ষয়াদ্রক্ষকষায়ভোজনাৎ সমীরণঃ শবপথে ব্যবস্থিতঃ | 

বিরিক্তশীর্ষস্য চ শীতসেবিনঃ করোতি হি ক্ষেড়মতীৰ কর্ণয়েঃ ॥ 
শিরোইহভিঘাতাদথবা নিমজ্জতে! জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ। 

অ্বেত্ত, পুয়ং শ্রবণোইনিলাবৃতঃ স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীন্তিতঃ ॥ 

কফেণ কণ,ঃ প্রচিতেন কণয়োঃ ভৃশং ভবেৎ আোতসি কর্সসংভ্ভিতে। 

বিশোধিতে শ্লেম্মণি পিত্ততেজস] নৃণাং ভবেৎ আ্োতসি কণগৃথকঃ ॥ 
স কর্ণগুথো দ্রবতাং যদাগতে! বিলায়িতো শ্রাণমুখং প্রপদ্াতে । 

তদ। সকর্ণপ্রতিনাহসংভ্ভিতে। ভবেদ্বিকারঃ শিরসোৌহভিতাপনঃ ॥ 
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যদ! তু মৃচ্ছন্তযথবাপি জস্তবঃ স্যজস্তাপত্যানাযথবাপি মক্ষ্িকাঃ। 
তদঞ্জনত্বাৎ শ্রবণে! নিরুচ্যতে ভিষগ্ভিরা্যেঃ কমিকর্ণকত্তব সঃ ॥ 
ক্ষতাভিঘাত প্রভবস্ত বিদ্রধির্ভবেত্তথা দৌষকৃতোইপরঃ পুনঃ। 
স রক্তপীতারুণমস্ত্রমাশ্রবেৎ প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্ ॥ 
ভবেৎ প্রপাকঃ খলু পিত্তকোপতে! বিকোথবিক্লেদকরশ্চ কর্ণয়োঃ। 

স্থিতে কফে স্োতনি পিন্ততেজসা বিলাপ্যমানে ভূশসন্প্রতাপনাত ॥ 

অবেদনে। বাপ্যথব1! সবেদনে ঘনং অবেত পুতি স পৃতিকর্ণকঃ। 

প্রদিষ্টলিঙ্গান্তর্শাংদি তত্বতস্তটৈব শোফার্ব,দলিঙ্গমীরিতং | 

ময়! পুর! তত প্রসমীক্ষ্য যৌজয়েদিটহব তানি প্রযতে! ভিষণ্বর £ ॥ 

একবিংশতিতমৌতহিধ্যাঁয়ঃ। 

অথাতঃ কর্ণগতরোগণ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যাঁমঃ । 
সামান্তং কর্ণরোগেষু ঘ্বৃতপানং রসায়নং | 

,অব্যায়ামোহশিরঃল্ানং ব্রহ্মচর্ধ্যমকখনং ॥ 

কর্ণশূলে প্রণাদে চ বাধির্ষাক্ষেড়য়োরপি। 

চতুর্ণামপি রোগাণাং সামান্তং ভেষজং বিছুঃ ॥ 

শিগ্ধং বাতহরৈঃ শ্বেদৈর্নরং শ্নেহবিরেচিতং | 
নাড়ীশ্বেদৈরপচরেত পিওস্বেদৈস্তগৈব চ॥ 

বিন্বৈরগাকবর্যাভূদধিখোন্বাুশিগৃভিঃ। 
বস্তগন্ধাশ্বগন্ধাভ্যাং তর্কারীযববেণুভিঃ ॥ 

আরনালৈঃ শুতৈরেতিন্নাড়ীস্বেদঃ প্রযোজিতঃ।' 
কফবাতসমুখানং কর্ণশূলং নিরস্ততি ॥ 

মীনকুকুটলাবাঁনাং মাংসঙ্গৈঃ পয়সাপি বা। 

পিতওঃ শ্বেদঞ্চ কুবর্বাত কর্ণশূলনিবাঁরণং ॥ 
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অশ্বখপত্রখল্লং বা বিধায় বনুপত্রকাং। 

তৈলাক্তমস্তসম্পূর্ঠ নিদধ্যাচ্ছবণোপৃরি ॥ 
ঘট্তিলং চ্যবতে তন্মাৎ খল্লাদঙ্গারসা ধিতা1ৎ। 

তৎ প্রাপ্তং শ্রবণশ্রোতঃ সদ্য গৃহাতি বেদনাং ॥ 

ক্ষৌমগ্ডগ্গুব গুরুভিঃ সম্বৃতৈর্ঘ,পয়েচ্চ তং । 
ভক্তোপরি হিতং সপির্বস্তিকর্ম চ পুজিতং ॥ 

নিরন্নো নিশি তৎসর্পিঃ পীস্বোপরি পঞ়্ঃ পিবেখ। 

মৃদ্ধবস্তিষু নস্তে চ মস্তিষ্কে পরিষেচনে ॥ 

শতপাকং বলাতৈলং প্রশস্তধ্ণপি ত্বোজনে। 
কণ্টকারীমজাক্ষীরে পক্ত। ক্ষীরেণ তেন চ॥ 
বিপচেত কুক্ুটবলাং কর্ণয়োস্তৎতপ্রপুরণং । 

তও্.লীয়কমূলানি ফলমক্ষোটজস্তথ! ॥ 

অহিংত্াকেন্্রকামূলং সরলং দেবদারু চ। 

লশুনং শূঙ্গবেরঞ্চ তখ1:বংশাবলেখনং ॥ 
কক্কৈরেষাং তথাক্ৈশ্চ পচেৎ স্নেহং চতুর্ববিধং । 
বেদনায়াঃ প্রশাস্ত্যর্থং হিতং তত কর্ণপূরণং ॥ 

লশুনাপ্রকশিগ্ণাং মুকঙ্গ্যা মূলকম্ত চ। 

কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠ; কছুষ্ণঃ কর্ণপুরণে ॥ 

শন্ববেররসঃ ক্ষৌদ্রং পৈন্ধবং তৈলমেব চ। 

কছুষ্ণং কর্ণয়োদেয়মেক্দ্বা বেদনাপহং ॥ 

₹শাবলেখমংযুক্তে মৃত্রে ঢাজাবিকে ভিষক্। 

সর্পিঃ পচেত্তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশৃলিনঃ ॥ 

মহতঃ পঞ্চমূলস্ত কাওমষ্টাবশানুলং। 

ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপক্বেন্তুতঃ ॥ 
ঘত্তৈলং চ্যবতে তেভ্যো দ্বৃতেত্যো ভাজনোপরি 

জেয়ং তন্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহাতি বেদনাং ॥ 
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কুর্ধযাদেবং ভন্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে। 

মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশৃল্ুনিবর্থণং ॥ 
অর্কান্থুরানক্নপিষ্টাংস্তৈলাক্তান্ লবণান্থিতান্। 

সন্নিদধ্যাৎ স,হীকাণ্ডে কোরিতে তচ্ছদাবৃতে ॥ 
পুটপাকক্রমন্িন্নান্ পীড়য়েদারসাগমাৎ | 

হুথোষং তত্রসং কর্ণে দাপয়েচ্ছুলশীস্তয়ে ॥ . 

কপিখমাতুলুঙ্গাক্্শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ | 
ল্লখোকৈ: পৃরয়েৎ কর্ণং তচ্ছুলধিনিবৃত্তয়ে ॥ 
কর্ণং কোফ্েণ চুক্রেণ পূরয়েৎ কর্ণশৃলিনঃ। 

সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণঘ্নৎ ॥ 

অষ্টানামিহ মৃত্রাণাং মুত্রেণান্যতমেন বা । 

কোঁঞ্চেন পুরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশাস্তয়ে ॥ 
মৃত্রেঘয্নেষু বাতদ্বে গণে চ কথিতে ভিষক্। 

পচেচ্চতুর্ধিধং স্নেহং পূরণং তচ্চ কর্ণয়োঃ ॥ 
এত৷ এব ক্রিয়াঃ কুর্ধযাৎ পিভ্তন্নৈঃ পিত্তসংযুতে । 
কাকোল্যাদৌ দশক্ষীরং তিক্তং চাত্র হিতং হবিঃ ॥ 
ক্ষীরবৃক্ষ প্রবালেষু মধুকে চন্দনে তথা । 
রহ্ককাথে পরং প্ং শর্করামধুটৈঃ সরৈঃ ॥ 

 ইন্তুদী-সর্ষপ-স্নেহৌ সকফে পুরণে হিতো। 

তিক্তৌষধানাং যুষাশ্চ শ্বেদাশ্চ ককনাশনাঃ ॥ 

স্থুরসাদৌ কৃতং তৈলং পঞ্চমূলে মহত্যপি । 

মাতুলুঙ্গরসঃ শুক্তং লশুনাদ্রকয়ো রসঃ ॥ 

এটককাঃ পূরণে পথ)ক্তৈলং তেঘথব। কৃতং | 

তীক্ষ। মুদ্ধবিরেকাশ্চ কবলাশ্চাত্র পিতাঃ ॥ 
কর্ণশূলবিধিঃ কৃতনঃ পিভঘ্ঃ শোণিতাবুতে ॥ 

শৃলপ্রণাদবাধিধ্যক্ষ্ড়োনাস্ত প্রকীত্তিতং ॥ 
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সামান্যতে বিশেষেণ বাধিরেোয পুরণং শৃণু। 

গবাং মৃত্রেণ বিব্বানি পিষ্ট লং বিপাচয়েৎ ॥ 
সজলঞ্চ সছুগ্ধঞ্চ বাধিষ্ো, কর্ণপৃরণং । 

সিতামধুকবিহ্বীভিঃ সিদ্ধ বাজে পয়স্যথ ॥ 
সিদ্ধং বা! বিশ্বনিঃক্কাথে শীতীভূতং তছ্দ্ধতং। 

পুনঃ পচৈদ্দশক্ষীরং সিতামধুকচন্দনৈঃ ॥ 
বিন্বান্ধুগাঢ়ং তত্ত্ৈলং বাধির্যে কর্ণপুরণং | 

বক্ষ্যতে যঃ প্রতিশ্যায়ে বিধিঃ সোহপাত্র পৃজিতঃ ॥ 

বাতব্যাঁধিফু যশ্চোক্তে! বিধিঃ স চ হিতে ভবেৎ। 

কর্ণম্রাৰে পুতিকর্ণে তথৈব কৃমিকর্ণকে ॥ 

সমানং কন্ধ কুব্বীত যোগান বৈশেধিকাঁনপি, | 
শিরোবিরেচন্ৈব ধূপনং পৃরণস্তথ ॥ 

প্রমার্জনং ধাবনঞ্চ বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ। 
রাজবৃক্ষারদিতোয়েন সুব্রসাদিগণেন ব! ॥ 

কর্ণপ্রক্ষালনং কাধ্যং চুর্ৈরেষাঞ্চ পুরণং । 
চর্ণং পঞ্চকষায়োখং কপিখরসযোজিতং ॥ 
কর্ণ্রাবে প্রশংসন্তি পুরণং মধুন। সহ। 

সর্জত্বক্চুর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজে৷ রসঃ ॥ 
যোজিতো মধুন! বাপি কর্ণম্রাবে প্রশস্যতে | 

লাক্ষানর্জরসৌ বাপি চূর্ণিতৌ কর্ণপুরণং ॥ 
সশৈবলমহা বৃক্ষন্বা্রপ্রসবাধুতং | 
কুলীরক্ষো্র্সওকীসিদ্ধং তৈলঞ্চ পুষ্সিতং ॥ 
তিন্দুকান্যভয়ারোধং সমঙ্গীমলকং মধু 
পুরণধাত্র পথ্যং স্তাৎ.কপিথরসযোজ্জিতং ॥ 

রসমাঅ্রকপিখানাং মধূকধবশালজং । 

পুরণার্থং প্রশংসস্তি তৈলং বা তৈর্বিপাচিতং ॥ 
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প্রিয়স্কুমধুক ঘষ্ঠাধাতকীশীতপর্ণিভিঃ- 
মঞ্জিঠালোখলাক্ষাভিঃ কপিখস্ত রসেন বা. ॥ 
পচেত্তৈলং তদাশ্রাবমবগৃহাতি পূরণাৎ। 

্ষ্টং রসাঞ্জনং নার্ধ্যাঁঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতং ॥ 
প্রশশ্ততে চিরোখে২পি সাত্রাবে. পৃতিকর্ণকে । 

নিগু-্ীস্বরসে তৈলং সিদ্ধুধ্মরজে গুড়ঃ ॥ 

পৃরণঃ পৃতিকর্ণস্য শমনে মধুসংযুতঃ। 

ক্মিকর্ণকনাশার্থং কমিত্রং যোজয়েদ্বিধিং ॥ 

বার্তাকুধূমশ্টু হিতঃ সার্ধপঙ্গেহ এব চ। 

কমিপ্রহরিতালেন গবাং মূত্রযোগেন চ ॥ 
ওগৃগুলং কর্ণদৌর্গন্ধ্যে ধুপনং শেষ্ঠমুচ্যতে । 

ছর্দনং ধূমপান কবলস্য চ ধারণং ॥ 

কর্ণক্ষেড়ে হিতং তৈলং সার্ধপঞ্চেব পুরণং | 
বিদ্রধৌ বাপি কুব্বীত বিদ্রধাক্তং চিকিৎসিভং | 

্রক্েদ্য ধীমাং্তিলেন শ্বেদেন প্রবিলাপ্য চ ॥: 

শোধয়েৎ কর্ণবিট্কম্ত ভিষক্ সম্যক্ছলাকয়! ॥ 

নাড়ীত্বেদোহথ বমনং ধূমে! মুদ্ধবিরেচনং। 
বিধিশ্চ কফত্বৎ সর্বঃ কণকওুমপোহতি ॥ 

অথ কর্ণপ্রতীনাহে ন্নেহশ্বেদৌ প্রযোজয়েৎ। 
ততোহতিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ ॥ 

কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্ধযাৎ পিত্তবির্গবৎ। 

কর্ণচ্ছিপ্রেখ্র্তমানং কীটং ক্রেদমলর্দিদ্ব বা ॥ 

শৃঙ্গেণাপহরেদ্বীমানথবাপি শলাকক1 ৷ 

শেষাণান্ত বিকারাণাং প্রাক চিকিৎসিতমীরিত্তং ॥ 



দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায়ই | 

অথাতে! নাসাগতরবোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঠ । 

অপীনসঃ পৃতিনসাং নাপাপাকস্তখৈবচ |. 
তথা শোণিতপিত্তঞ্চ পুরশোপ্গিমেব চ 

ক্ষবরুত্রশথুর্দীপ্তো নাসানাহঃ পরিজ্রবঃ । 
নাসাশোধেণ সহিতা দশৈকাশ্চেরিতা গদাঃ ॥ 

চত্বাধ্যর্শাংদি চত্বারঃ শোফাঃ সপ্তার্বব,দ্চনি চ। 

প্রতিশ্যায়াশ্চ যে পঞ্চ বক্ষ্যন্তে সচিকিৎসিতাঃ | 

একত্রিংশন্মিতান্তে তু নাসারোগাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
আনহাতে যস্য বিধুপ্যতে চ পাপচ্যতে ক্রিদ্যতি চাপি নাসা 
ন বেন্তি যে গন্ধরসাংস্চ জন্তর্জ-উ্ং খ্যবস্যেন্তমপীনসেন । 

তঞ্চানিলশ্রেক্সভবং বিকারং ব্রয়াঁৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গং ॥ 

দোষৈশ্বিদদ্ধৈর্ণলতালুমূ্টিল সংবাপিতো বগ্য সমীরণস্ত । 

নিরেতি পৃতিদুখনাসিকাভ্যাং তং পুতিনম্তং প্রবদস্তি রোগং ॥ 

ভ্রাণাশ্রিতং পিস্তমরুংষি কুর্ধাৎ যন্মিন বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ। 

তং নাপিকাঁপাকনিতি বাবস্তেৎ বির্লেদকোথাবপি যত্র দৃষ্টৌ ॥ 
চতুব্বিধং দ্বিপ্রভং দ্বিমার্গং বক্ষ্যামি ভূয়ঃ খলু রক্তপিত্তং | 

দোৈপ্বিদদ্ধৈরণবাপি জক্টোললাটদেশেইভিহতস্য তৈস্ত ॥ 

নাস! শ্ববেৎ পুযর়মস্যগৃবিমিশ্রং তং পুয়রক্তং প্রবদস্তি রোগং। 

দ্বাণাশ্রিতে মন্্রণি সম্প্রহষ্টে যন্ত(নিলো নাসিকয়! নিরেতি ॥ 

কফান্ুবাতে। বহুশঃ সশন্বস্তং রোগমাহুঃ ক্ষবরুং বিধিক্তাং । 

তীক্ষষাপযোগাদতিঙ্জিভ্রতো৷ ব। ভাবান্ কটুনর্কনিরীক্ষণাদ' ॥ 

সুত্রাদিভিব্বা তরুণাস্থ্িমন্রুদঘাটি তে যঃ ক্ষবর্থুনিরেতি । 
প্রত্রশ্ততে নাপিকয়ৈব যশ্চ সান্দ্রে। বিদদ্ধো লবণঃ কফস্ত ॥ 



৫৬ . স্থশ্রতঃ | [ অধ্যায় ২৩। 

প্রাক সঞ্চিতো মু্ধি, চ পিত্বতপ্তং প্রত্রংশখুং ব্যাধিমুদাহরস্তি | 

স্রাণে ভূশং দাহসমন্থিতে তু বিনিঃসরেদ্ধ'ম ইবেহ বায়ুঃ ॥ 

নাস! প্রদীপ্তেব চ যসা জন্তোর্ব্যাধিস্ত তং দীপ্তমুদ্বাহরস্তি 

কফাবৃতো বাযুরুদাননংজ্ঞে! যদ। ্বমার্গে বিগুণঃ স্থিত: স্যাং। 

ভ্বাণং বুণোতীব তদা স রোগে! নাসা-প্রতীনাহ ইতি প্রদদিষ্টঃ। 
অজভ্রমচ্ছং সলিল প্রকাশং্ষস্যা বিবর্ণং অবতীহ নাসা ॥ 

রাত্রৌ বিশেষেণ হি তং বিকারং নাসাপরিস্রাবমিতি ব্যবসোৎ। 
ঘ্বাণশ্রিতে শ্রেক্বণি মারুতেন পিত্তেন গাঢ়ং পরিশোধিতে চঃ 

সমুচ্ছ্সিত্যার্ধমধশ্ কচ্ছাদ্যস্তস্য, নাসাপরিশোষ উক্তঃ | 

 দোষৈস্ত্িতিস্তৈঃ পৃথগে কশশ্চ জুয়াত্ৃথার্শাংসি তখৈব শোফান্॥ 
শালাক্যসিদ্ধান্তমবেক্ষ্য বাপি সর্ধাত্বকং সপ্তমমর্ধ্ব,দং তু । 

রোগঃ প্রতিষ্ঠায় ইহ প্রদিষ্ট: স বক্ষ্যতে পঞ্চবিধঃ পুরস্তাৎ ॥ 
শোফাশ্চ 'শোফবিজ্ঞানে নাসাশ্রোতোবাবস্থিতাঃ ॥ 

নিদানেহর্শাংসি নির্দিষ্টান্তেবং তানি বিভাবয়ে ॥ 

ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ত। 
সিসি ও শিপ 

অথাতো নাসাগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যাম: | 
পূর্ববোদিষ্টে পৃতনসো চ জন্তোঃ স্গেহন্থেদৌ ছদ্দনং অংসনঞ্চ । 
বুক্তং ভক্তং তীক্ষমল্পং লঘু স্যাদ্ উষ্তং €তায়ং ধূমপানঞ্চ কালে ॥ 

হি্ ব্যোষং বংসকাখ্যং শিবাটী লাক্ষাবীঞ্জং সৌরভং কটফলঞ্চ । 
উগ্র কুষ্ঠং তীক্ষগন্ধ। বিড়ঙ্গং শ্রেষ্ঠং নিত্যং চাবপীড়ে করগুং ॥ 

এতৈর্দটন্যঃ সার্ধপং মৃত্রযুক্তং তৈলং ধীমান্ নস্যভেতোঃ পচেচ্চ। 
নাসাপাকে পিত্ৃহৃৎ সংবিধানং কার্যাং সর্ধং বাহামাভাস্তরঞ্চ ॥ 

হ্ৃত্থা রক্তং ক্ষীরবৃক্ষতচশ্চ সাজ্যাঃ সেক! ফোজনীয়াশ্চ লেপাঃ। 
বক্ষ্যাম্যর্ধং রক্তপিন্তোপশাস্তিং নাড়ীবৎ নস্যাৎ পুয়রক্কে চিকিৎস! 



অধ্যায় ২৪।] উত্তরতন্তরং । ৫৭ 

বাস্তে সম্যক্ চাবপীড়ং বদস্তি তীক্ষং ধূমং শোধনং চীত্র নস্যং। 

ক্ষেপ্যং নস্যং মূর্ধাবৈরেচনীয়ন্লাভ্যাং চুণং ক্ষবথো ভ্রংশতো চ ॥ 
কুর্ধযাৎ শ্বেদান্ মদ্ধি'বাতাময়স্্রান্ ন্লিগ্ধান্ ধূমান্ যদ্যদন্যদ্ধিতং চ। 

দীপ্ত রোগে পৈত্তিকং সংবিধানং কুর্যযাৎ সব্ধং শ্বাছু যচ্ছাতলঞ্চ ৫ 
নালানাহে নেহপাঁনং প্রধানং স্সিগ্া ধূমা মৃদ্ধবন্তিশ্চ নিতাং। 
বলাটতলং লব্বখৈবোপযুজ্যং বাতব্যাধাবন্যদুক্তঞ্চ যদ্যৎ ॥ 

নাসাস্রাৰে প্রাণতশ্চুরযুক্তং নাড্যা দেয়ং যোইবপীড়ম্চ তীক্ষঃ। 

তীক্ষং ধূমং দেবদাব্বপ্রিকাভ্যাং মাংসং বাজং যুক্তমত্রাদিশস্তি ॥ 
নাসাশোষে ক্ষীরসপ্লিহ প্রধানং সিদ্ধত্তৈলং চাজুকরে চ নস্যে ৪ 

সর্পেঃ পানং ভোক্গনং জাঙ্গলৈশ্চ স্েহস্থেদঃ ন্সৈহিকশ্চাপি ধূমঃ । 

শেষান্ রোগান দ্বাণজ্জান্ সম্নিষচ্ছেদুক্তং তেষাং যদ্যথা সংবিধানং ॥ 
অগা জট 

চতুর্বিিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

ূ শশা হট (8) €ট ৪০০ 

অথাতঃ প্রতিশ্যাঘ় প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

নাড়ী প্রসঙ্গ: শিরসোহভিতাপো ধূমো৷ রজ$ শীতমতি প্রতাপঃ | 

সন্ধারণং মূত্রপূরীষয়োশ্ড সদ্যঃ প্রতিশ্যায়নিদানমুক্তং ॥ 
চয়ঙ্গতা মুদ্ধীন ফারুতাদয়ঃ পৃথক্ সমস্তাশ্চ তখৈব শোণিতং | 

প্রকোপ্যমান। বিবিধৈঃ প্রকোপনৈনৃণাং গ্রতিশ্তায়করা ভবস্তি হি ॥ 

শিরোগুরুত্বং ক্ষবথো: প্রবর্তীনং তথাঙ্গমন্দঃ পরিহৃরোমতা । 

উপদ্রবশ্চাপ্যপরে পৃথাপ্বধাঃ নৃণাং প্রতিশ্ঠায়পুরঃসরাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
আনদ্ধা' পাতা নাস তন্ুজাব প্রবর্তিনী। 

গলতান্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা ॥ 

স্বরোপঘাতশ্চ ভবে প্রতিশ্তায়েংনিলাত্মকে । 

উম; নীতকঃ আবে। আাপাৎ অবতি পৈতিকে ॥ 



৫৮ সথশ্রুতঃ । [ অধ্যায় ২৪। 

কুশোহতিপাণ্,ঃ সম্তপ্থো তবেতৃষ্ণাভিপাড়িতঃ। 
সধূমং সহয়া বহ্ছিং বমতীব চ মানবঃ ॥ 
কফঃ কফকৃতে ভ্রাণাচ্ছুকুঃ শীতঃ অবেম্মুহুঃ | 

গুর্লাবভানঃ শুনাক্ষে! ভবেদ্গুরুশিরোমুখঃ ॥ 

শিরোগলৌষ্টতালুনাং কণুয়নমতীৰ চ। 

ভূত্ব ভূৃত্বা প্রতিশ্ঠায়ো৷ যোহকস্ম।দ্বির্ণিবর্ততে ॥ 

সম্পক্ষো বাপ্যপক্ষো বা স সব্বপ্রভবঃ স্বৃতঃ | 

লিঙ্গানি চৈব সব্বেষাং পীনসানাং চ সব্বজে ॥. 

রক্তজে তু প্রতিষ্ঠায়ে রক্তাসাবঃ প্রবর্ততে ৷ 

তাত্রাক্ষস্চ ভবেজ্জন্বরুরোঘাত প্রপীড়িতঃ ॥ 

ুর্গন্ধোচ্ছাসবদনস্তথা গন্ধান্ন বেস্তি চ। 

সুচ্ছ্তি চাত্র কুময়ঃ শ্বেতাঃ কৃষ্কাস্তথাণবঃ ॥ 

কুমিমুদ্ধবিকারেগ সমানং চাস্য লক্ষণং । 
প্রক্লিদ্যতি পুনন্নাসা পুনশ্চ পরিশুষাতি ॥ 

মুহুরানহাতে চাপি মুহুব্বিত্রিয়তে তথা । 

নিশ্বাসোচ্ছানদৌ গিন্ধ্যং তথা গন্ধান্স বেত্তি চ॥ 

এবং হুষ্টপ্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছলাধনং। 

' সব্ব এব প্রতিশ্যায়া নরস্যাপ্রতি কারিণঃ ॥ 

কালেন রোগজনন। জায়স্তে হষ্টপানসষ্কি। 

বাধির্ধ/মান্ধ্যমপ্রাণং ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্ ॥ 

কাপাশগ্রিবাদশোকফাংশ্চ বৃদ্ধাঃ কুব্বস্তি পীনসাঃ। 

নবং প্রতিশ্যায়মপাস্য" সর্ধমুপাচরেৎ সপ্পিষ এব পানৈঃ ॥ 
স্বেদৈর্ব্বিচিটতরব্বমটনশ্চ যুটক্তিঃ কালোপপন্নৈরবপীড়নৈশ্চ । 
অপচ্যমানন্য হি পাচনার্থং স্বেদে। হিতোহটম্নরহিমঞ্চ ভোজং 
নিষেব্যমানং পয়সার্রকং ব! সম্পাচয়েদিক্ুবিকারযোগৈঃ। 

পর্কং ঘনং চাপ্যিবলঘর্মীনং শিযোবিরেকৈরপকর্ষয়েত্বং | 
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বিরেচনাস্থাপন ধূমপানৈ রবেক্ষ্য দোষান্ কবলগ্রছৈল্চ | 
নিবাতশয্যাসনচেষ্টনানি মুর্দে। গুরূয়্ তখৈব রাস: 
তীক্ষা বিরেকাঃ শিরসঃ সধূম। রুক্ষং গলান্নং বিজয়াঠ সেব্যা ॥ 
শীতান্ুযোধিচ্ছিশিরাৰগাহ চিন্তাতিরক্ষাশনবেগরোধান্। 

শোকঞ্চ মদ্যানি নবানি চৈব বিবর্জয়েৎ পীনসরোগ ভুষ্ঃ ॥ 

ছর্দ্যঙ্গ সাদজরগৌরবার্ত ্রোচকারত্যতিসারযুক্তৎ | 

বিলজ্ঘনৈঃ পাচনদীপনীয়ৈ ক্ষপাচরেৎ পীন ফিনং যথারৎ ॥ 

বহুদ্রবৈর্বাতকফোপস্থষ্টং প্রচ্ছ্দয়েৎ পীনসিনং বয়ন্ত্ং | 

উপদ্রবাংশ্চ'পি যথোপদেশৎ ্বৈর্ভেষন্জৈর্োজনসংবিধ।নৈঃ ॥ 

জয়েদ্বিদিত্বা মৃদুত্তাং গতেষু প্রাগ লক্ষণেধু কত মথা দিশেচ্চ ॥ 

বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিরেন্সপ্লি্রথাক্রমং । 

পঞ্চভিরলবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ ॥ 

নস্যাদিবু বিধিং কৃতম্মমবেক্ষে তার্দিতেরিতং | 
পিত্তরক্রোখয়ে!ঃ পেক্সং সপ্পির্মধুরটকঃ শৃতং ॥ 
পরিষেকান্ প্রদেহাংস্চ কুর্ধ্যাদপিচ শীতলান্। 

শীসর্জরস পত্তঙ্গ প্রিয় মধু শর্করাঃ ॥ 
দ্রাক্ষামধূলিকাগোজী শ্রীপর্ণীমধুকৈস্তথা । 
যুজান্তে কবলাশ্চাত্র বিরেকো। মধুরৈরপি ॥ 

ধবত্বক্ ব্রিফলাশ্যামাতিবকৈর্মধুকেন চ। 

শ্রীপর্ণীরজনীমিশ্রৈঃ ক্সীরে দশ গুণে পচেত ॥ 
তৈলং কালোঁপপন্নং তন্নসাং স্যাদনয়োহতং। 
কফজে সর্পিষ। ্িপ্কং তিলমাষৰিপকক্ব। ॥ 

ববাপ্বা বাময়েদ্ বাস্তঃ কফন্বং ক্রযমাচরেৎ। 

উভে বলে বৃহত্যে চ বিভৃঙ্গং সঞ্সিকণ্টকং ॥ 

শ্বেতামূলং সহাং ভদ্রাং বর্াতৃঞ্চাত্র সংহ্রেত। 

তৈলমেভির্বিপক্কস্ত নস্যব্নস্যোপকরয়েৎ ॥ 
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নরলাকিণিহীদারুনিকুস্তেুদিভি: কৃতা3। 

বর্তর়শ্চোপযোজ্যাঃ স্াধূমিপনে যথাবিধি ॥ 
সপ্পীষি কটুতিক্তানি তীক্ষাঁধূমাঃ কট্নি চ। 
ভেষজাহ্যুপযুক্তানি হন্থাঃ সর্বপ্রকোপজম্ ॥ 

রসাগ্রনে সাতিবিষে মুস্তাঁয়াং ভদ্রদারুণি । 

তৈলং বিপক্কং নস্যার্থে বিদধ্যাচ্চা ত্রবুদ্ধিম!ন্ ॥ 

সুস্তাতেজোবতীপাঠ।কট্ফলং কটুক। বচ1 । 

সর্ষপাঃ পিপ্ললীমৃশং পিপ্লল্যঃ সৈন্ধবাগ্সিকৌ ॥ 

তুখং করঞ্রবীজঞ্চ লৰণং ভদ্রদারুচ। 

এতৈঃ কৃতং কবাযস্ত কবলে সংপ্রয়োজয়েৎ। 
ভিত মুর্দবিরেকেন তৈলমেভির্বপাঁচিতং | 
ক্ষীরমদ্ধজলে কাথ্যৎ জাঙ্গলৈমুগিপক্ষিভিঃ 1 

পুপ্পৈর্বিমিশং জলটজর্বাতই্ৈরৌধধৈরপি । 
হিমে ক্ষীরাবশিষ্টেইশ্মিন ঘ্বৃতমুৎপাদা যত্বতঃ | 

সধ্বগন্ধাসিতানস্তা মধুকং চন্দনং তথা। 

আবাপ্য বিপচেদ্ভূয়ে। দশক্ষীরস্ত তদ্বতৎ ॥ 
নস্যপ্রযুক্তমুক্রিক্তান্ প্রতিশ্যায়াঁন্ ব্যপোহতি। 

থান্বৎ দোষশমনৈস্ভৈলং কুর্যযাচ্চ যত্বতঃ ॥ 

সমৃত্রপিত্তান্ত,দ্দিষ্াঃ ক্রিয়া ক্রমশে। বোজয়েৎ। 

যাপনার্থং কৃমিস্ানি ভেবজানি চ বুদ্ধিমান্। 

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ | 

অথাভঃশিরোরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাসযামঃ | 

শিরে! রুজ্গতি মর্ত্যান!ং বাতপিস্তকফৈল্ত্িভিঃ | 

সন্নিপাতেন রক্কেন ক্ষযরেণ কৃমিভিস্তথা ॥ 
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কুর্য্যাবর্তা নস্তবাতা্থাবভেদকশঙ্খকৈঃ। 

একাদশপ্রকারস্য লক্ষণৎ সংপ্রবঙ্ষ্যতে ॥ 

যস্যানিমিত্তৎ শিরসে। রুজশ্চ ভবস্তি তীব্র! নিশি চাতিমাত্রং | 

বন্ধোপতাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোইভিতাপঃ স সমীরণেন ॥ 

বস্যোষ্ঃমঙ্গারচিতৎ যটৈব ভবেচ্ছিরে ধূমবতী চ নাস । 
শীতেন রাত্রোচ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোহভিতাপঃ সতু পিতকোপাৎ ॥ 
শিরোগলৎ যসা কফোপদ্দিগ্ধং গুরুপ্রতিষ্টন্ধমথোহিমঞ্চ । 

শৃনাক্ষিকূটৎ বদনং চ যস্য শিরোইভিতাপঃ স কফপ্রকোপাঁৎ || 

শিরোইভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃন্তে সর্ববাশি লিঙ্সানি সমুদ্ভবস্তি । 

রক্সাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙঃ স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ | 

বসাবলাসক্ষতসম্ভবানাং শিরোগতানামিহ সংক্ষয়েন। 

ক্ষয় প্রবৃত্তঃ শিরসোইভিতাপঃ কষ্টো ভবেছুগ্রকজে। ইতিম!ব্রৎ |। 

সংশ্বেদনচ্ছর্দনধূমনটস্য রন্থকৃবিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি । 

নিস্তদ্যতে যস্য শিরো হতিমাত্রৎসম্মক্ষামাণং স্ফ.রতীব চান্তঃ || 

্বাণাচ্চ গচ্ছেংসলিলং সরক্তং শিরোইভিতাপঃ কমিভিঃ স ঘোরঃ। 

স্র্য্যোদয়ৎ ব। প্রতিমন্দমন্দ মক্ষিভ্রবং রুক্ সমুপৈতি গাঁঢ়ং।। 

বিবর্ধতে চাঁংশুমতা সহৈব হৃর্য্যাপবৃত্তৌ৷ বিনিবর্ততে চ। 

শীতেন শান্তিং লভতে কদাচি হঞ্চেন জন্বঃ সুথমাণু,য়াচ্চ । 

তং ভাস্করাবর্তমুদাহরস্তি সর্বাত্মকৎ কষ্ট তমৎ বিকারৎ। 

দোষাস্ত ছৃষ্টান্ত্রয় এব মন্য।ং সংীডা ঘাটাৎ স্থরুজাং লুম্তীব্রাৎ ॥। 

কুর্বস্তি সাঞ্ষিজ্ববশঙ্খদেশে স্থিতিং করোত্যাগুবিশেষতস্ত ৷ 

গণুক্ত পার্খেষু করোতি কম্পৎ হন্ুগ্রহৎ লোচনজাংশ্চরোগান্ ॥ 

অনস্তবাতং তমুদাহরন্তি দোষত্রয়োখং শিরসেো৷ ৰিকারৎ। 

বস্যোত্তমাঙ্গার্ধমতীব জস্তোঃ সম্ভেদতোদত্রমশূল জুষ্টং ॥ 
পশ্চাদ্দশাহাদথবাপ্য *স্মাৎ তস্যাঞ্ধীভেদং ত্রিতয়াদ্ব্যৰস্যেৎ। 

শঙ্খাশ্রিতে৷ বায়ুরুদীর্ণবেগঃ কৃতানুযাত্রঃ কফপিতরট্তি: ॥ 
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রূজঃ সুতীব্রাঃ প্রতনোতি সুর্ধি, বিশেষতশ্চাপি হি শঙ্খ । 
স্থকষ্টমেনং খলু শঙ্ঘকাখ্যং মহর্ধর়ো বেদবিদ: পুরাঁণাঃ | 
ব্যা্ষিং বদপ্ত্যদ্গতমৃত্ু কল্পং ভিষক্সহশ্রৈরপি দুনিৰারং ॥ 

ষড়বিংশোঁহধ্যায়ঃ | 

অধ্থাভঃ শিরোরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যাস্যামহ । 

বাতবাধিবিধিঃ কার্ধা১ শিরোরোগে হনিলাতকে। 

পয়েহিন্পানং সেবেত ঘ্বৃতৎ তৈলমথাপি বা॥ 

মুদ্গান্ কুলথান্ মাঁধাংশ্চ খাদেচ্চ নিশি কেবলান্ ॥ 
কটুফাংশ্চ সসর্পির্কান্থঞ্চং চাহ পয়ঃ পিবেৎ। 

পিবেদ্া পয়সা তৈলং ততৎকল কং বাপি মানবঃ ॥ 

বাতদ্রসিদ্ধৈঃ ক্ষীরৈশ্চ স্থথোষেঃ: সেকমাদিশে। 

তৎসিত্ধিঃ পায়সৈর্বাপি সুখেতিষপ্লেপয়েচ্ছিরঃ ॥ 

স্থিনৈরর্বা মতস্যপিশিতৈঃ কৃশরৈরর্বা সসৈম্বটবঃ | 

চন্দনোতৎপলকুষ্ঠৈর্বা সুত্রক্ষৈশ্বগধাযুতৈঃ ॥ 

শ্নিগ্ধস্য তৈলং নস্যং স্াাৎ কুলীররসসাধিতং। 

বরুণাদে! গণে ক্ষুপ্নে ক্গীরমর্ষোদকৎ পেত ॥। 
ক্ষীররশেষঞ্চ তন্বথ্যং শীতং সার মুপাহয়েৎ। 

ততো! মধুরটকঃ সিদ্ধং নসো তৎপৃজিতং হবিঃ ॥ 
তন্মিন্ বিপঞ্ধে ক্ষীরেচ পেক়্ং সর্পিঃ সশর্করং | 

ধূমঞ্চাস্য বথাকালং ন্নৈহিকং যোজয়েদ্ভিরক্ ।। 
পানাভাঙননসোষু বস্তিকর্ম্মণি সেচনে। 

বিদধ্যাভ্রৈবৃতং ধীমান্ বলাটৈলসথাঁপি ব। ॥। 
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ভোজয়েচ্চ রসৈঃ স্রিদ্ধেঃ পয়োভির্ববা স্থুনংস্কতৈঃ | 

পিত্তরক্রসমুখানৌ শিরোরোগো নিবারয়েৎ ॥ 

শিরেলেপৈঃ সনর্পিষেঃ পরিষেকৈশ্চ শীতলৈ | 
ক্ষীরেক্ষুরসধান্যান্ননস্তক্ষৌদ্রসিতান্ষলৈঃ ।। 
নলবশ্ুলকল্হারচন্দনোৎ্পলপ্দ্ম কঃ । 
শঙ্খটৈবলযষ্ট্যাহ্বমুস্তান্তো কহসংযুতৈঃ ॥ 

শিরঃ প্রলেপঃ সন্বটতর্বৈসপশ্চ তথা বিধৈঃ ॥ 

মধুরৈশ্চ সুখালেপৈনন্যকন্ম্রভিরেব চ ॥। 

আশ্থাপনৈবিরেকৈশ্চ পথ্যেশ্চ স্সেহবস্তি ভি | 

ক্ষীরসপ্পিহিতৎ নম্যৎ বস! ব। জাল! শুভা] || 

উতৎপলাদ্িখিপকেন ক্ষীরেণান্থাপনৎ হিতং । 

ভোজনংজাঙ্গলরসৈঃ সার্পঘ। চাজুবাসনং ॥। 

মধুরৈঃ গীরসপ্পিত্ত মেনে চ সশর্করং। 

পিত্তরক্রস্বমুদ্দিষ্টং যচ্চান্তদপি তদ্ধিতহ ॥। 

কফোখিতং শিরোরোগৎ জয়েৎ কফনিবারণৈঃ । 

শিরে+বিরেটকব্বমনৈস্তী ক্ষের্গও,ষ ধারণৈঃ || 

অচ্ছঞ্চ পায়য়েৎ সপ্পিঃ স্বেদয়ে চ্চাপাভীক্ষশঃ। 

শিরোমধূকসারেণ জিপ্ধ্চাপি বিরেচয়েৎ ॥ 

ইন্গুদস্য ত্বচা বাপি মেষশৃঙ্গ্য। চ বা ভিষকৃ। 

আভ্যামেব কৃতাবন্তী ধূম পানে প্রযোজ্জয়েৎ॥ 

প্রেয়ং কট্ফলচুর্ণঞ্চ কবলাশ্চ কফ |পহ1ঃ। 

শরলাকুষ্ঠ শাঙ্ষ ই1দেবকাষ্ঠ-সরোহিষেঃ ॥ 
ক্ষারপিষ্টৈঃ সলবণৈঃ স্থথোষৈঃেপয্েচ্ছিরঃ | 

যবষষ্টি কয়োশ্চান্নৎ ব্যোষক্ষারসমাযুতং ॥ 

পটোলমুদ্দুগকৌলখৈর্মীত্রাবঞ্তোদয়েদ্রসৈঃ | 

শিরোরোগে ত্রিদোষোথে ত্রিদোষসে। বিধিহতিঃ ॥ 



স্থশ্রচতঃ | অধ্যায় ২৬। | 

সর্পিঃ পানং বিশেষেণ পুরাণৎ ব1 দিশস্তি হি। 

ক্ষয়জে ক্ষয়মাসাদ্য কর্তব্যো বৃংহনো। বিধিঃ ॥ 

পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাৎ বাতত্রমধুরৈঃ শৃতৎ । 

ক্ষয়কাশাপহৎ চাত্র সর্পিঃ পথ্য তমৎ বিছুঃ ॥ 

কূমিভিরক্ষযমাণন্ত বক্ষ্যন্তে শিরসঃ ক্রিয়! | 

নস্যৎ হি শোণিতং দদাঁৎ তেন মৃচ্ছত্তি জস্তবঃ ॥ 

মন্তাঃ শোণিতগন্ধেন সমায়াস্তি যতস্ততঃ। 

তেষাৎ নিরৃরণং কার্ধ্যং ততো! মুদ্ব-বিরেচনৈঃ ! 
হৃম্বশিগ্রকবীট্দর্বব। কাংসানীলী সমা যুট্তঃ | 
কমিদ্ৈরবপীড়ৈশ্চ মুত্রপিষ্টৈরুপাচরেৎ ॥ 
পৃতিমতস্যযুতান্ ধূমান্ কমিন্রাংশ্চ প্রযোজয়েৎ। 

ভোজনানি কৃমিপ্নানি পানানি বিবিধানিচ ॥ 

স্র্যাবর্তে বিধাতব্যং নস্যকম্মাদিভেষজং । 

ভোজন জাঙ্গলপ্রায়ং ক্ষীরান্নবিকতৈত্ব তিৎ ॥ 

তথাদ্ধভেদকে ব্যাধো প্রাপ্ত মন্যচ্চ যদ্ভবেৎ। 
শিরীষমূলকফটৈরবপীড়োহনয়োহ্তঃ ॥ 

বংশমূলককপু্টররবপীড়ং প্রযেজয়েৎ। 
অবপীড়ে। ছিতশ্চান্র বচামাগধিকাঁযুতঃ । 

মধুকেনাবপীড়ো। বা মধুনা সহ সংযুতঃ। 
মনঃশিলাবপীড়ে! বা মধুনা চন্দনেন বা ॥ 
তেষামস্তে হিতং নস্যং সপ্পির্মধুরসান্থি তৎ। 
সারিৰোৎপলকুষ্ঠঠনি মধুকং চাম়পেষিতৎ ॥ 
সর্পিক্তিলুতে1! লেপে। দ্ধয়োরপি সুখাবহঃ | 

এষ এব প্রযোক্তব্যঃ শিরোরোগে কফাত্মকে ॥ 

অনস্তবাতে কর্তব্যঃ হুর্ষযাবর্তেরিতে। বিধিঃ। 

সিরাধ্যধশ্চ কর্তব্যেহনস্তবাত প্রশান্তয়ে ॥ 
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আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাঁশনঃ। 

মধুমস্তকসংষাবদ্বৃতপৃরৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥ 

ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নন্তে পানে চ শঙ্খকৈঃ । 

জাঙ্ীলানাং রসৈঃ ক্সিদ্ধৈরাহারশ্চাত্র শস্যতে ॥ 

শতাবরীং তিলান্ কুষ্ণান্ মধুকং নীলমুৎপলং । 

দূর্ববাং পুনর্ণবাঁঞ্চেব লেপে সাধববচারয়েৎ ॥ 

মহান্থগন্ধামথব পালিন্দীর্চাম্পেষিতাং | 

শীতাংশ্চাত্র পরীষেকান্ গ্রদেহানত্র যোজয়েৎ ॥ 

অবপীড়শ্চ দেয়োহত্র হুর্্যাবর্তনিবারণঃ 
কুমিক্ষয়কৃতো হিত্বা শিরোরোগেষু বুদ্ধিমান্ ॥ 
মধুতৈলসমাধুক্তৈঃ শিরাংস্যতিবিরেচয়ে ॥ 

পশ্চাৎ্ সর্ষপতৈলেন ততে। নপ্যং প্রযোজয়েৎ ॥ 

নচেচ্ছান্তিং ব্রজত্যেবং নিদ্ধন্থি্নাংস্ততো ভিযক্। 

পশ্চাদুপাচরেৎ সম্যক মিরাণামথমোক্ষণৈঃ ॥ 

যট্সপ্ততিনেত্ররোগ! দশাষ্টাদশ কর্ণজ121 

একত্রিংশদ্প্রাণগতাঃ শিরস্যেকাদশেহতু ॥ 

ইতি বিস্তরতো৷ দৃষ্টাঃ সলক্ষণ চিকিৎসিতা: | 
সংহিভায়ামভিহিতা। সপ্তযষ্টিমুখাময়ঃ ॥ 

এতাবস্তে। যথাস্থলমুস্তমাঙ্গগত। গদা2 ॥ 

অন্রিন্ শাস্ত্রে নিগদিতাঃ সঙ্খ্যারূ পচিকিৎসিতৈঃ ॥ 

ইতি স্ুশ্রতাচার্যে বিরচিতে আযুর্বেদশান্ত্রে স্থুক্রুত 

উত্তরতন্ত্রে শালক্যতম্ত্রং সমাপ্তং। 



সগ্ডবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতো নবগ্রহ্থারুতি বিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ 

বালগ্রন্থাপাৎ বিজ্ঞানং সাঁধনঞ্চাপ্যনস্তরং । 

উৎপস্ভিং কারণঞ্ব স্ুশ্রতৈ কমন] শৃণু ॥ 

স্ন্দগ্রহস্ত প্রথম: স্কন্নাপম্মার এবচ । 

শকুণী রেবতীচৈব পৃতন। চান্ধ পৃতন1 ॥ 

পৃতন] শীতনাম1চ তথৈবমুখম্ডি ক1। 

নবষে! নৈগমেষশ্চ যঃ পিতৃগ্রইসংজ্ঞিতঃ ॥ 

ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাকৃপ্রদিষ্টাপচার! 

চ্ছৌচত্রষ্টীন্মঙ্গলাচারহীনান্। 
্রস্তান্ হুষ্টান্স্তর্জিতান্ ক্রন্দিতান্ ব। 
পূজাছেতোহিংস্থযরেতে কুমারান্ ॥ 

ধশ্বর্যাস্থান্তে ন শক্যা বিশস্তে। 

দেহং ছুষ্টৎ মানু বৈর্বিশ্বরূপ1£ | 

আপ্তং বাক্যং তৎসমীক্ষ্যাভিধাস্যে 

লিঙ্গান্যেষাং যানি দেহে ভবস্তি ॥ 

শুনাক্ষঃ ক্ষতজ সগন্দিকঃ স্তন হড়, 

বক্রাস্যো হতচলিতৈকপক্্মনেত্রঃ | 

উদ্বিগ্রঃ স্থুললিতচক্ষুরল্লরোদী 

হন্দোর্তো ভবতি চ গাচ়মুষ্টিবচ্চাঃ ॥ 
নিঃসজ্ঞো ভবতি পুনর্ভবেৎ সংসজ্ঞঃ 

সংরন্ধঃ করচরটৈশ্চ নৃত্যতীব। 

বিণ.ূত্রে স্থজতি বিনদ্য জুস্তমানঃ 

ফেণঞ্চ গ্রস্থঅতি তৎ সথাভিপন্নঃ ॥ 
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শ্স্তাঙ্গো তরচকিতে। বিহ্ঈগার্ধি 
সংশ্রাবিত্রণ পরিপীড়িতঃ সঙ্গস্তাৎ।' 

স্কো্টেশ্চ প্রতততহঃ স্দাহপাকৈ 

িজ্ঞেয়ো তবতি শিশু: ক্ষতঃ শকুন্যা ॥ 

রক্তাসো! হরিতমলোহতি পাঙুদেইঃ 

স্তাবো বা! জর মুখপাকবেদনার্তঃ। 

রেবতাবাধিততন্ুশ্চ কর্ণনাসং 

মুদনাতি ধ্ুবমতি পীড়িত£ কুমারঃ ॥ 

স্তাঙ্গঃ শ্বপিতি স্থুখং দিবা ন রাত্রৌ 
বিড় ভিন্নং স্থজতিচ কাবতুল্যগন্ধি ৷ 
ছর্দ্যার্তো হৃযিত তন্থরহঃ কুমার 

গুঁষালুর্ভবতিচ পৃতনাগৃহীতঃ ॥ 

যোথেষ্টি স্তনমতিসারকাসহিক! 
ছর্গীভিআজরসহিতাভিররদর্যমানঃ | 

দুর্বর্ণঃ সততমধঃ শয়োহয়গন্ধি 

স্ততব্রযুর্ভিষজোহন্ধ পৃতনার্তৎ ॥ 

উদ্ধিগ্রো ভূশমতিবেপতে প্ররুদ্যাৎ 

সংলীনঃ শ্বপিতি চ যলা চান্ত্রকুজঃ। 

বিশাঙ্গে ভূশমতি সার্যযতেচ যস্তং 

জানীয়াদ্ ভিষগিহশীতপৃতনার্রং ॥ 

য্ানাঙ্গঃ সুক্চিরপাণি পাদধক্ে। 

বহ্বাশীকলুষসিরাবৃত্তোদরো যঃ। 

সোম্বেগে! ভবতি চ মৃত্রতুল্যগন্ধিঃ 

সক্ঞেয়ঃ শিশুরথ বক্ত,ম্জি কার্তঃ | 
যঃ ফেনং বমতি বিনম্যতেচ মধ্যে 

সোগ্বেগং বিলপতি চোর্ধনীক্ষমাণঃ ৷ 
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জর্য্যেত প্রভতমথেো বলা সগন্ধথি 

নিঃসংজ্রঞো ভবতি হি নৈগমেষজুষ্টঃ ॥ 
প্রস্তন্ধো ষঃ.স্তনদ্ধেষী মুহ্যতে . ঢা বিশপ্মুহঃ | 

তৎ বালংনাচিরাদ্বস্তি শ্াহঃ সম্প,ণ লক্ষণ ॥ 

বিপরীতমতঃ সাধ্যং চিকিৎসেদচিরার্দিতধ । 

গহে পুরাণ হরিষাভ্যজ্য বালং শুচৌ শুচিঃ ॥ 
সর্ষপান্ প্রকিরেত্বেষাং তৈলৈপরণীপঞ্চ কারয়েৎ। 

সদাসন্গিহিতঞ্চাপি জুহয়াদ্ধব্যবাহনং | 

সর্বগন্ধৌষধী বীজৈগস্কমালোরলঙ্কৃতং । 

অগ্নয়ে কৃত্বিকাভ্যশ্চ স্বাহ। শ্বাছেতি সংশ্মরন্ ॥ 

নমঃ স্কন্দায় দেবায় গ্রহ্থাধিপতয়েনমঃ । 

শিরস। ত্বাভিবন্দেহং প্রতিগৃহ্ীধবমে বলিং ॥ 

নিরুজে। নির্বিকারশ্চ শিশুর্ঘে জায়তাং ঞ্বং ॥ 

অস্টাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অধাতঃ ক্ষন্দগ্রহপ্রতিষেধ ব্যাখ্যামণামহ। 

স্কন্দগ্রহোপ স্থষ্টানাৎ কুমারাণাঞ্চ শস্যতে। 

বাতস্বক্রমপত্রাণাং নিঃককাথঃ পরিষেচনে ॥ 

তেষাং মুলেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলমভ্যঞ্জনে হিতং । 

সর্ববগন্ধ স্ুরাম গুকৈটর্ধ্যাবাপমিষ্যতে ॥ 

দেবদারুণি রাঙ্গাষাং মধুরেষু দ্রমেযুচ । 
সিদ্ধং সর্পিশ্চ সক্ীরং পানমন্যৈ প্রযোছ্য়েৎ ॥ 
সর্ষপাঃ সর্পনিশ্ম্োকে। বচ। কাকাদনী. ঘৃতৎ। 

উষ্রাজাবিগবাঁঞ্চে রোমাধ্যদ্বপনং শিশোঃ 
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সোমবল্লী মিক্দরবল্লীং শমং বিহ্বপ্য কণ্টকান্। 

মৃগাদন্যাশ্চ মুলানি গ্রথিতানোোব ধারক ॥ 

রক্তানি মাল্যানি তথ পতাক। রক্তশ্চ গন্ধা বিবিধাশ্ত ভক্ষ্যাঃ 

ঘণ্ট! চ দেবার ব্লির্নিবেদ্য স্থুকুকুটঃ স্কন্দগৃহে হিতাত়্ ॥ 
ন্বানং ত্রিরাজং নিশিচত্বরেষু কুর্য্যাৎ পুনঃ শালিষবৈর্ন বৈস্ত 
অদ্ভিশ্চ গায়ত্র্যভিমন্ত্রিতাভিঃ প্রজ্বালনং চানুতিন্তিশ্চ বহে: ॥ 

রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বাল!ন1ৎ পাপনাঁশিনীং । 

অহন্যহনি কর্তব্য যা ভিষগ্ভিরতন্দ্রিতৈঃ ॥ 

তপসাৎ তেজস1ং চৈর যশসাং বপুষাং তথ! । 

নিধনং যোইবায়ে। দেবঃ স তেস্কন্দঃ প্রসীদতু ॥ 

গ্রহসেনাপতির্দেবে! দেবসেনণপতির্বিভূঃ । 

দেবসেনারিপুহরঃ পাতুত্বাং ভগবান্ গুহঃ ॥ 

দেবদেবসা মহতঃ পাৰকসাচ যঃ স্থৃতঃ। 

গঙ্গোমাকৃতিকানাঞ্চ স তে শন্মপ্রষচ্ছতু ॥ 

রক্মাল্যান্বরঃ শ্রীমান্ রক্তচন্দন ভূষিত । 
রক্ষদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চ স্থাদনঃ ॥ 

একোনভ্রিংশভমোহধ্যায়ত | 

অধাভঃ ক্কন্দাপম্মারপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

বিল্বঃ শিরীষো গোলোমী স্বরসাদিশ্চ যে! গণঃ। 

পরিষেকে প্রযোক্তবাঃ স্বন্দাপম্মারশাস্তয়ে 1 

সর্বগন্ধবিপক্স্ত তৈলমভ্যঞ্জনে হিতং। 

ক্ষীরবৃক্ষকষায়েচ কাফোল্যাদৌ গণে তথা ॥ 
বিপক্তব্যৎ ঘ্বৃতেবাপি পানীয়ং পর়সাস্বিতং । 

উত্নাদ্দনং বচাহি্ুযুক্তৎ স্কন্দগ্রহে হিতং ॥ 
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গৃতোলুকপুরীয়াণি কেশ! হন্তিনণা স্বতং | 

বৃষতস্তচরোনাণি, মোত্ধাযান্থ্যদ্ধপনে পি চএ 

অনস্তাৎ কুকুটীং বিশ্বীং মর্রটীথাপি ধারযেৎ । 

পককাপকানি যাৎসনি 'প্রলঙ্পং রুধিরং পল়্2 ॥ 

ভূতোদনে। নিবেদ্যশ্চ স্কন্দাপন্মারিণেহ বটে । 

চতুঃপথে চ কর্তব্যং স্ানমস্ত যতাত্মন। ॥ 

হন্দোপশ্রারসংজে! যঃ স্নান দয়িতঃ সথা । 

বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোহস্ত রিকতাননঃ ॥ 

ভ্রিংশভমোহধ্যায়ঃ | 

অধাতঃ শকুনীপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যাফঃ। 

শকুম্ভভিপরীতন্ত কার্ষেচ৷ বৈদ্যেন জানতা। 

বেতসাম্রকপিথানাং নিঃকাথঃ পরিষেচবে ॥ 

কষাঁয়মধুরৈক্তৈলং কার্যযমভ্যঞ্জনে শিশোঃ। 

মধূকোশীরহীবের সারিবোৎপল পল্মকৈঃ ॥ 

রোক্রপ্রিয়হু মঞরিষ্ঠাগৈরিকৈঃ প্রদিহেচ্ছিপুং । 

ব্রণেষুক্তানি চুর্খানি পথ্যানি বিবিধালি 5 ॥ 

স্ক্দগ্রহে ধূপনানি তানীহাপি প্রয়োজয়েত। 
পতাবরীমূ গৈর্বধারুনাগদস্তীনি দিপ্ষিক1ঃ ॥ 

লম্মণাং সহদেবাঞ্চ বৃহতীঞ্চাপি ধারক্বেহে। 

তিলতগ,লকং মাল্যং হুরিতাঁলং মনঃপিল। ॥ 

বলিরেষ করঞ্জেযু নিবেদ্য নিয়তাত্মন। । 

নিকুজে চ প্রয়োজব্যং স্বানমস্য যথারিধি ॥ 

স্কন্দগ্রহোপশমনং ঘ্বতং তচ্চেহ পৃজিতং। 

কুর্ষ্যাচ্চ বিবিধাং পুজাং শকুন্যঃ কুহৃটম: শুভৈ: £ 
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অন্তরীক্ষচর। দেবী অর্বাঁলক্কারভূষ্িত। | 

অধোমুখী তীক্ষতুও1 শকুনী তে প্রসীদতু ॥ 
ছদর্শন! মহাকায়!,পিঙ্গাক্ষী ভৈরবন্বয়! । 

লস্বে।দরী শঙ্কুকর্ণী শকুনী তে প্রসীদতু ॥ 

একত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ রেবতীপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামত | 

্মশ্বগন্ধীজশৃীচ সারিব! সপুনর্নব1। 
সে বিদাঁরী চ তথা! কষায়ঃ সেচনেহিতাঃ ॥ 

তৈলমভ্াঞ্জনে কার্ধ্যং কুষ্ঠে সর্জরসেইপি বা! 

ধবাশ্বকর্ণককুতধাতকীতিন্দুকীষুচ । 

কাকোল্যাদিগণেচৈব পানীয়ং সর্পিরিয্যতে ॥ 

কুলথ1: শঙ্খচর্ণঞ্চ প্রদেতাঃ সর্বগন্ধিক1ঃ | 

গরধোলুকপুরীষাণি যবা যবফলে। ঘ্বতং ॥ 

সন্ধ্যয়োরুভয়েঃ কাধ্যমেতহদ্ধ,পনং শিশোঠ। 

বরুণারিষ্টকময়ং রুচকং সেন্দুক' তথা ॥ 

অন্তরীক্ষ চর দেবী সর্বালক্কারভূষিত1। 

অধোমুখী তীক্ষতৃণ্ড। শকুনীতে গ্রসীদতু ॥ 

ছদর্শনা মহাকায়! পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা। 

লম্বেদরী শঙ্কুকর্ণী শকুনীতে প্রপীদতু 



ঘ্বাত্রিংশতমোহ্ধ্যায়ঃ || 

অথাতঃ পুতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাব্যামঃ । 

কপোতবস্কাইরলুকে। ৰরুণঃ পারিভদ্রকঃ । 

আক্ফোত! চৈৰ যোজ্যাঃ সুযর্বালানাং পরিষেচনে ॥ 

বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলাঃ 

কৃষ্ঠং' সর্জরসশ্চৈব তৈলার্থে বর্গ ইষ্যতে ॥ 

হিতং স্বতং তুগাক্ষীর্ধ্যাং সিদ্ধং মধুরকেষুচ । 

কুষ্ঠতালীশখদিরং চন্দনস্যন্দনে তথ ॥ 

দেবদারুবচাহিঙ্ুকুষ্টং গিরিকদশ্বক2ঃ। 

এলাহরেণবশ্চাপি যোজ্যা উদ্ধ'পনে সদ1॥ 

গন্ধনাকুলিকুস্তভীক। মজ্জানে। বদরস্য চ। 

কর্কটাস্থি ্বতঞ্ণেব ধৃপনৎ সর্ধপৈঃ সহ & 
কাঁকাদনীৎ চিত্রফলাং বিশ্বীং গুঞ্জাঞ্ ধারয়েখ। 

মতস্যোৌদনঞ্চ কুবর্কীত কৃশরাং পললং তথা ॥ 
শরাব সম্পুটে কৃত্বা বলিং শূন্যগৃহে হরেৎ। 

উচ্ছিষ্টেনাভিষেকেণ শিরসি ক্ানমিষ্যতে ॥ 

পুজ্যা চ পৃতনা দেবী বলিভিঃ সোপহারকৈঃ। 

মলিনাম্বর সংবীত1 মলিন! রুক্ষমুদ্ধিজ] ॥ 
শৃন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পুতন1। 
দু্র্শনা সুহূর্গন্ধা করাল! মেঘকালিক1 ॥ 
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেখী দারকং পাতু পৃতন। ॥ 



ত্রয়স্ত্রিশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অথাতোইন্ধপূতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামহ । 

তিক্তকদ্রমপত্রাণ।ং কার্য্যঃ ক্কাথোইবষেচনে । 

সুর] সৌবীরকং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিল' ॥ 
তথা সর্জরসশ্চৈব তৈলার্থমুপদিশ্যতে । 

পিপ্পল্য পিপ্পলামূলং বর্গোমধুরকোমধু ॥ 

শালপর্ণা বৃহত্োৌচ দ্বতার্থমুপ দিশ্তুতে । 
সর্ধগন্ধেঃ গ্রাদেহশ্চ গণত্রেঘক্ষোশ্চ শীতলৈঃ ॥ 

পুরীষং কৌন্কুটং কেশীংস্চন্্ম সর্প্থচন্তথা । 
জীর্ণাঞ্চ ভিক্ষু স্থাটীং ধুপনায়েপকল্পয়েৎ ॥ 

কুক্ণটাং মর্কটাং শিশ্বীমনস্তাঞ্চাপি ধারয়েৎ। 
মাংসমাংমং তথা পক্কং শোণিতঞ্চ চতুঃপথে ॥ 

নিবেদ্যমন্ত শ্চগছে শিশোরক্ষানিমিত্ততঃ | 

শিশোশ্চ ন্নপনং কুর্যাৎ সর্বগন্ধাদিকৈঃ শুভৈঃ ॥ 

করাল পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবামিনী । 

দেবী বালমিমং প্রীত সংরক্ষত্বন্ধপৃতন1 ॥ 

চতুত্ত্রিংশভমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ শীতপুতনা প্রতিযেধং ব্যাখ্যাসযামঃ | 

কপিখৎ স্থবহাং বিশ্বীস্তথ। বিন্বং প্রচীবলহ। 

নন্দীংভল্লাঙ কীঞ্চাপি পরিষেকে প্রযোজয়েৎ ॥ 

বন্তমৃত্রং গবাৎ মৃত্রৎ মুন্তঞ্চ সুরদারুচ । 

কুষ্ঠঞ্চ সর্বগন্ধাঞ্চ তৈলার্৫থমবচারয়েৎ ॥ 
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রোহিনীসর্জখধির-প্াশককুতত্বচই | 

নিঃকাথা তন্মিনিঃকাথে সক্ষীরৎ বিপচেত তং ॥ 

গৃর্কোলুকপুরীষাপি বস্তগন্ধামছেত্বচঃ | 

নিশ্বপত্রীণি মধুকং ধৃপনার্থে প্রযোজগ্নেৎ ॥ 
ধারয়েদপি লম্বাঞ্চ গুঞজাৎ কাকাদনীৎ তথখ। 

নদ্যাং মুদগকতৈশ্চাব্ৈস্তপয়েচ্ছীতপুৃতনাৎ ॥ 
দেব্যৈ দেয়শ্চোপহারেো বাক্ষণীরধিরং তথা | 

জলাশয়াস্তে বালপ্ত ন্পনং চোপদিশ্তাতে ॥ 

মুদেগীদনাশন!1 দেবী সুরাশোশিতপাত্রিনী । 

জলাশম্ালয়া দেবী পাডু ত্বাং শীতপৃতনা 

পঞ্চভ্রিংশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
স্পটে) উট 

অথাতো মুখমযণ্ডিকা প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যাম?। 

কপিখবিশ্বতক্ক্ণরী বাংশীগন্ধর্ববহস্তকাঃ । 
কুবেরাঙ্গী চ যোজ্যাঃ স্থার্বালানাৎ পরিষেচনে ॥ 

স্বরসৈতভৃচবৃক্ষাণাং তথাজহরিগন্ধয়োঃ | 

তৈলং বসাঞ্চ সংযোজা পচেদভাঞ্জনে শিশোঃ 1 

মধূলিকায়।ং পয়সি তুগাক্ষীর্যযাঙ্গণে ত|। 

মধুরে পঞ্চমূলে চ কনীয়সি ঘ্বতং পচেৎ ॥ 

বচাসর্জরসঃ কুষ্ঠৎ সর্পিশ্চোদ্ধ,পনে হিতং । 

ধারয়েদপি জিহবাশ্চ চাষচীরলিসর্গজাঃ ॥ 
বর্ণকৎ চূর্ণকং মাল্যমঞ্জনং পারদং তথ|। 

মনঃশিলাঞ্চোপহরেদ্ গোষ্ঠমধ্যে বলিং তথা £ 
পায়সং স পুরোডাসং বল্যর্থমুপগারয়েৎ। 

মন্ত্রপৃতাভিরস্তিশ্চ তত্রৈৰ স্বপনং হিতং ॥ 
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অলঙ্কতা রূপবতী স্ুভগা কামরূপিনী । 

গোষ্ঠটমধ্যালয়রত1 পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিক! | 

ষট্ত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতো! নৈগমেষ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামত | 

বিন্বাগ্রিমন্থপৃতীক1ঃ কার্ধযঃ স্থ্যঃ পরিষেচনে । 

স্থরাসৌবীরধান্যাক্ৈঃ পরিষেকশ্চ শশ্ততে ॥ 
প্রির়ঙ্গুসরল/নস্তাশতপুষ্পীকুটন্নটেঃ | 

পচেত্তেলৎ সগোমৃত্রৈর্ঘধিমস্তবক্নকাঞ্জিটকঃ ॥ 

পঞ্চমূলদ্বরক্কাথে ক্ষীরে মধুরকেষু চ। 

পচেদ্বৃতঞ্চ মেধাবী খক্জুরী মন্তকে ইপিচ॥ 
বচাং বন্পঃস্থাং গোলোমীৎ জটিলাং বাপি ধারয়েৎ। 

উতসাদনং হিতং চাত্র স্কন্দাপল্মারনাশনং ॥ 

নিদ্ধার্থকবচাহিঙ্থু কুষ্ঠঞ্চেবাক্ষতৈঃ সহ। 

ভল্লাতকাজমোদাশ্চ হিতমুদ্ধপনৎ শিশোঃ ॥ 

মর্কটোলুকগ্ৃত্থাণাং পুীষাণি নবগ্রহে। 

ধৃপঃ স্প্রে জনে কার্যে! বালস্ত হিতমিচ্ছত! ॥ 

তিলতগুলকং মাল্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধানপি । 

কুমারপিতৃমেষায় বৃক্ষমূলে নিবেদয়েৎ ॥ 

অধস্তাদ্বটবৃক্ষস্ত ত্বপনং চোপদিস্ততে ৷ 

বলিং ন্যপ্রোধবৃক্ষেযু তিথো হষ্ঠ্যাং নিবেদক্বে॥ 
অজাননশ্চলাক্ষি্রঃ কামরূপী মহাযশাঃ। 

বালং পালগ্িত। দেবে নৈগমেষে। হতি রক্ষতু ॥ 



সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ত | 

জং? 

অথাতে। গ্রহোতৎপত্তিষধ্যায়ৎ ব্যাখ্যা স্যাম2। 

নব স্কন্দাদয়ঃ প্রোক্তাঃ বালানাঁং ষ ইমে গ্রহ! | 
শ্রীমস্তে। দিব্যবপুষো নারীপুরুষবিপ্রহাঃ ॥ 

এতে গুহস্ত রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্রিশুলিভিঃ | 

স্ষ্টাঃ শরবণস্থস্ত রক্ষিতস্যাম্মতেজসা ॥ 

সত্রীবিগ্রহ। গ্রহ! যে তু নানারূপা ময়েরিতাঃ। 

গঙ্গোমাকৃত্িকানাঞ্চ তে ভাগ রাজসা মতাঃ! 

নৈগমেষস্তর পার্বতা। স্যষ্ঠো! মেষাঁননো গ্রহঃ | 

কুমারধারী দেবস্ত গুহস্যাত্মপমঃ সথা ॥ 

স্বন্রপন্মারসংজ্ঞো যঃ সোহইগ্রিনাগ্রি সনহ্যতিঃ | 

সচ স্কন্দসথা নাম বিশাখ ইতি চোচ্যতে ॥ 

স্বন্দঃ হ্য্টো! ভগবতা দেবেন ত্র্রিপুরারিণা 

বিভন্তি চাপরাং সংজ্ঞাৎ কুমার ইতি স গ্রহঃ ॥ 

বাললীলাধরো! যোহয়ং দেবো রুদ্রাপ্নসম্ভবঃ | 

মথ্যাচারেষু ভগবান্ ম্বরং নৈষঃ প্রবর্ততে ॥ 

কুমারঃ স্কন্দস'মান্তাদত্রকেচিদপণ্তিত12 | 

গৃহ্ণতীন্যলবিজ্ঞানাঃ ক্রবতে দেহচিন্তকাঃ 1 
ততে। তগবতি স্কন্দে স্থধহেন'পন্টো কতে। 

উপতস্থগ্রহাঃ সর্বে দীপুশক্তিধরৎ গুহং ॥ 
উচুঃ প্রাঞ্জলয়শ্চৈনৎ বুন্তিং -£ সংণ্বধৎস্ব বৈ। 
তেষামর্থে ততঃ ক্ন্দঃ শিবং দেবষচোদয়ৎ | 

ভ..ত। গ্রচানপ্রান্তবাচ ভগবান্ ভগনেত্রজৎ। 

তির্ধ)গাযে। নং সানপঞ্চ দৈবঞ্ধ ভ্রিতয়ং কগৎ ॥ 

সি 
চপ 
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পরস্পরোপকারেণ বর্ততে ধার্যাতেহপি চ। 

দেব! মন্থুষা!ন্ ল্রীণন্তি তৈর্য্যগৃষোনীংস্ততৈব চ ॥ 

বর্তমানৈর্ধ্যথাকালং শীতবর্ষোষ্থমারুতৈঃ| 

ইজ্যাঞ্জলিনমস্কারজপহোমব্রতাদিভিঃ ॥ 

নর1ঃ সম্যক্ প্রধুট্ৈশ্চ প্রীণস্তি ত্রিদিবেশ্বরান্। 

ভাগধেয়ং বিভক্তঞ্চ শেষং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ 

তদ্ যুস্াকং শুভ। বৃদ্ধির্বালেঘেব তবিষ্যতি। 

কুলেধু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এবচ ॥ 

ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোইহতিথয় স্তথ! | 

নিবৃন্তাচারশৌচেষু পরপাওকাপভোজিষু॥ 
উচ্ছন্নবলিভিক্ষেযু ভিন্নকাংস্যোগভোভিযু। 

গুহেযু তেষু যে বালাস্তান্ গুহীধ্বমশস্থি ত12 ॥ 
তত্র থো বিপুলাবৃত্তিঃ পৃজাচৈব ভবিষ্যতি। 

এবং গ্রহাঃ মমুৎপনাঃ বালান্ গৃহুত্তি চাপ্যতঃ ॥ 

গ্রছ্থোপস্থট1ঃ বালাস্ত দৃশ্চিকিতস্ত তমা মত1১। 

বৈকলাং মরণং চাশু ঞ্রবং স্কন্দগ্রহে মতং ॥ 

স্কন্দগ্রহোইতুাগ্রতমঃ সর্বেঘেব যতঃ স্বৃতঃ। 

অস্তে! বা সর্বরূপত্ত ন সাধ্যে। গ্রহ উচ্যতে ॥ 

অঙ্ট্যাত্রিংশভমোহিধ্যায়ঃ | 

অথাতো যোনিব্যাপৎ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামত। 

প্রবৃদ্ধলিঙ্গং পুরুষং যাত্যর্থমুপসেবতে । 

রুক্ষতুর্র্বলবালায়ান্তস্তাঃ বাযুঃ প্রকুপ্যতি ॥ 

সহুষ্টো যোনিনাঁসাদ্য যোনিরোগায় কল্পতে 

অয়াণামপিদোষাণাং যথা স্বং লক্ষণেন তু ॥ 
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বিংশতির্যাপদো যোনেনির্দিষ্টা রোগসংগ্রছে | 
মিথ্যাচাবেণ তাঃ স্্রীণাং গ্রহষ্টেনার্তবেন চ 

জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্। 

উদাবর্তো তথা বন্ধ্যা বিপ্লুতাচ পরিপ্লুতা ॥ 
বাতল! চেতি বাতোথ। পিক্তোথা রুধিরক্ষর1 । 

বামিদী শ্রংসিনী বাপি পুব্রদ্বী পিত্তল1 চ যা 

অত্যানন্দ। চ য। য়োনিঃ কর্ণিনী চরণান্বয়ং । 

শ্রৈম্মিক1 সকফ1 জ্ঞেয়া ষণ্ডীচ ফলিনীতথ। ॥ 

মহতী স্থচিবক্কণাচ সর্বজেতি ত্রিদোষ 11 

সফেনিলমুদ্বাবর্ত রজঃ কৃচ্ছেণ মুঞ্চতি ॥ 

বন্ধাং নষ্টার্তবাং বিদ্যাদ্বিপ্লতাৎ নিত্যবেদনাং। 

পরিপ্লুতায়াং ভবতি গ্রাম্যধর্ম্ে রুজাভৃশং ॥ 

বাতল। কর্কশ! স্তন্ধা শৃলনিস্তোদপীড়িতা1। 

চতস্যঘপি চাদ্যান্ত্র ভবন্তানিলবেদনাঃ ॥ 

সদ্দাহং প্রকিরতাম্রং যস্তাঃ সা লোহছিতক্ষর!। 

সবাতমুদিগরেদ্বীজং বামিনী রজসাধুতং ॥ 
প্রস্রংসিনী ম্পন্দতে তু ক্ষোভিতা ছঃপ্রস্থশ্চ যা । 

স্কিতং স্থিতং হপ্তিগর্ভং পুত্রত্ী রক্তসংশ্রবাৎ ॥ 

অত্যর্থং পিন্তল1 যোনির্দাহপাকজ্রান্থি তা । 

চতস্যঘপি চাদ্যাস্্ব পিত্তলিঙ্গোচ্ছ,য়ো ভবেৎ ॥ 
অত্যানলা! ন সন্তোষ গ্রাম্যধর্ম্েণ গচ্ছতি । 
কর্ণিন্যাং কর্ণিকাযোনৌ শ্রেন্মাস্থগ্ত্যান্ত জায়তে ॥ 
মৈথুনাচরণাতৎপূর্বং পুরুষাদতিরিচাতে | 

বছশশ্চাতিচরণাদন্যা বীজং ন বিন্দতি ॥ 
শ্লেমলা পিচ্ছিল মেনিঃ কগুবুকাতিশীতল!। 
চতস্থতপি চাদ্যান্থ “গক্মলিঙ্গোচ্ছি তির্ভবেৎ ॥ 
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অনার্তবন্তনা ষণ্তী খরম্পর্শা চ সৈথুনে | 

অতিকায়গৃহীতায়াস্তকণা1ঃ ফলিনী তবেৎ॥ 

বিবৃতাতিমহাযোনিঃ সুচিবক্তাতিসংবৃতা। 

সর্বলিঙগ সমুখানা সর্বদৌষ প্রকোপজ। | 

চতস্যঘপি টাদ্যাস্থ সর্বলিঙেচ্চি,তির্ভবেৎ। 

পর্চাসাধ্য! ভবস্তীমা যোনয়ঃ সর্বদোষজ।১ ॥ 

প্রতিদোষস্ত সাধ্যান্থ নেছাদিক্রম ইফ্যতে । 

দদ্যাদ্ুত্তরবস্তীংশ্চ বিশেষেণ যথোদিতান্ ॥ 

কর্কশাং শীতলাং স্তন্ধামপম্পর্শাঞ্চ মৈথুনে। 

কুম্তীস্বেটৈরুপাঁচরেৎ সানৃপৌদকসংযুতৈঃ ॥ 
মধুরৌষধ সংযুক্তান্ বেশবারাংশ্ঠ যোনিষু। 

নিক্ষিপেদ্ধারয়েচ্চাপি পিচুট্তিলমতক্ত্রিতঃ ॥ 
ধাবনশনিচ পথ্থানি কুত্কী-তাঁপুরণাঁনিচ। 
ওষচোষান্বিতাহ্থৃন্তং কুর্য্যাচ্ছীতং বিধিং ভিষক্ ॥ 

দু্শন্ধাং পিচ্ছিলাং চখপি চর্ঘৈঃ পঞ্চকষায়জৈঃ | 

পূরয়ে দ্রাজবৃক্ষাদিকষাট্যশ্চাপি ধাবনং ॥ 

যোন্যাস্ত পৃআবিন্যাং শোধনদ্রবযসংভূতৈঃ। 

সগোমৃত্রৈং সলবণৈঃ পিটুরাপুবণৎ হিতং ॥ 

বৃহতীফলকন্বস্ত দ্বিহরিদ্রাধৃতস্য চ। 
কতুমতীমপন্পর্শাং পূরয়ে্ধ,পয়ে ত্তথ। ॥ 
বর্তিং প্রদদ্যাৎ কর্ণিনাং শোধনদ্রব্যসংভূতাং । 

প্রত্রংসিনীং ঘ্বতাভাক্তাং ক্ষীরস্বিন্নাং গ্রবেশয়েং ॥ 

পিধায় বেশবারেণ ততো বন্ধং সমাচরেৎ। 

প্রতিদোষং বিদধ্যাচ্চ স্থরারিষ্টাসবান্ ভিষক্ ॥ 

প্রাতঃপ্রাতনিষেবেত রসোনাহুদ্ধতং রসং। 

ক্ষীরমাংসরসপ্রায়মাহারং বিদধীত চ॥ 



স্থশ্রুতঃ | অধ্যায় ৩৯। ] 

গুক্রার্তবাদয়ো দোষাঃ স্তনরোগাশ্চকীর্তিতা2। 

ক্লৈব্যোখানানি মুঢ়ন্ত গর্ভ্তবিধিরেব চ॥ 

গর্ভিণী প্রতিরোগেষু চিকিৎসা চাপুযুদাহৃতা। 

তাৎ সর্ধথা প্রযুগ্তীত ষোনিব্যাপৎন্থ বুদ্ধিমান্ ॥ 

অপপ্রজাতারেগাংশ্চ চিকিৎসেদুত্তরাদৃভিষক্ ! 

ইতি স্শ্রতাচার্ধ্যবিরচিত আধুর্বেেদ শাস্ত্রে স্বশৃত উত্তরতন্ত্রে 

কৌমারভৃত্যং সমাপ্রং ॥ 

একোনচত্বারিংশতমোধ্যায়ঃ | 
৬ আট ৬ 

অথাতো জ্বরগ্রতিষেধং ব্যাখ্যাম্যামত । 

যেনামৃতমপাং মধ্যাহুদ্ধ তং পূর্বজম্মনি। 

যতোহমরত্বং সম্প্রাপ্তান্রদশাস্ত্িদিবেশ্বরাৎ ॥ 

শিষ্যান্তং দেবমাশীনং পগ্রচ্ছুঃ সুশ্রতাদয়ঃ। 

ব্ণস্যোপদ্রবাঃ প্লোক্তাঃ ত্রণিনানপ্যতঃ পরং ॥ 

সমাসাদ্াসহশ্চৈর বৃছি নো ভিষজাং বর। 
উপদ্রবেণ জুটস্ত ব্রণঃ কৃচ্ছেন সিধাতি ॥ 

উপদ্রবাস্ত ব্রণিনঃ কৃচ্ছ, সাধ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ | 

প্রক্ষীণবলমাংসসা দোষধাতুপরিক্ষয়াৎ ॥ 

তম্মাদুপদ্রবান্ কৃংক্নান্ ূুহি নঃ সচিকিৎসিতান্। 

সর্বকায়চিকিৎসাস্থু মে দৃষ্টাঃ পরমষিভিঃ ॥ 

দেষাঁং তদ্চচনং শ্রত্বা প্রাবুবীদ্ ভিষজণশং বর; 

জ্বরমাঁদৌ প্বঙ্ষ্যামি সরোগানীকরাটু স্বতঃ | 
রুদ্রকোপাগ্রিসস্তৃতঃ সর্ধভূতপ্রতাপনঃ । 

তৈস্তের্নামভিরিত্যেষাং সত্বানাং পরি কীর্ত্যতে ॥ 
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জন্মাদৌ নিধনে চৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনঃ | 

অতঃ সর্ববিকারাণাময়ং রাজ! প্রকীন্তিতঃ ॥ 
খতে দেবমনুষ্যেভ্যো নান্ো। বিসহতে তু তং। 

কন্ধণ| লভতে যন্মাৎ দেবত্বং মানুষাদপি ॥ 

পুনশ্চৈব চ্যুতঃ স্বর্গান্মধনুষ্যমনুবর্ততে । 

তন্মান্তে দেবভাগেন সহস্তে মানুষা জং ॥ 

শেষাঃ সর্বে বিপদ্ান্তে তৈর্যাগোণন্যঃ জরার্দিত12। 

শ্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ধাঙ্গ গ্রহণৎ তথ ॥ 

বিকার! যুগপদ যম্মিন জরঃ স পরিকীন্তিতঃ | 

দোঁষৈঃ পৃথক সমস্তৈশ্চ দ্বন্ৰৈরাগন্তরেবচ ॥ 
অনেককারণোত্পন্নঃ স্বতশ্চাষ্টবিধো জর: । 

দোষাঃ প্রকুপিতা স্বেধু কালেষু স্বৈঃ প্রকোপনৈঃ ॥ 

ব্যাপা দেহমশেষেণ জ্বরমাপাদয়স্তি হি। 

ছষ্টাঃ শ্বহেতুর্ভির্দোষাঃ প্রাপ্যামা শয়মুক্মণ! ॥ 

সহিত! রসমাগত্য রসস্বেদ প্রবাহিণাং | 

শ্রোতসাৎ মার্গমাগত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনং ॥ 

নিরসা বহিরল্মাণং পক্তিস্থানাচ্চ কেবলং। 

শরীরং সষভিব্যাপ্য শ্বকালেষু জরাগমং ॥ 

জনয়ন্ত্যথ-বুদ্ধিঞ্চ স্ববণঞ্চ ত্বগাদিযু। 

মিথ্যাতিযুক্তিরপিচ স্নেহাদ্যৈঃকন্মভি নৃ্ণাং ॥ 
বিবিধাদভিঘাতাচ্চ রোগোখানাৎ প্রপাকতঃ। 

শ্রমাৎ ক্ষয়াদণীর্ণাচ্চ বিষাং সাম্ম্যবিপধ্যয়াৎ ॥ 

ওষধীপুষ্পগঞ্জাচ্চ শোকানক্ষত্রপীড়নাঁৎ। 

অভিচারাতিশাপভ্যাং মনোভূতাভিশস্কন ॥ 

স্ত্রীণামপপ্রজাতানাৎ প্রজাতানাং তথাহিতৈ:। 

স্তন্যাবতরণে চৈব জঅরদোষঃ প্রবর্ততে ॥ 



৮২ সুত্রস্তঃ। অধ্যা় ওন ॥ | 

তৈর্বেগবস্ভিরবহৃধ! সমুস্তণত্তৈব্ধ্িমার্গ গৈ । 
বিক্ষিপামানোন্তরগ্নি ভব্ত্যাণ্ড বহিশ্চরঃ ॥ 

রুণদ্ধি চাপ্যপাস্ধাতৃং যন্্রাতন্মাৎ জবাতুরঃ। 

ভবত্যত্যুষ্ণগান্রশ্চ ন চ শ্থিদ্যতি সর্বশঃ॥ 

শ্রমোইরতির্বিবর্ণত্বং বৈরসাৎ নয়নল্লবঃ। 

ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতধাতাতাপা দিযু 
জন্তাঙ্গমর্দো গুরুতা রোমহর্ষেশরু চিন্তম£ | 

অপ্রহর্ষঞ্চ শীতঞ্চ ভবতুযুৎপতৎস্যতি জ্বরে ॥ 

সামান্যতো বিশেষাত্, জৃস্তাতার্থং সমীরণাৎ। 
পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফানান্নাভিনন্দনং ॥ 

সর্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্বদোষ প্রকোপজে। 

ছয়েছয়স্ত বূপেণ সংস্যষ্টং হন্ছদং বিছুঃ1 

বেপরুর্বিষমো বেগঃ কণোষ্টমুখশোষণং। 
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তত্তে। গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেবচ ॥ 
শিরোহদ্গাত্ররুগ্বক্ক, টবরস্যং বদ্ধবিটুকত।। 

জন্তাক্ণানং তথা শুলং ভবত্যনিলজে জ্বরে ॥ 
বেগস্তীক্ষোইতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ । 

কঠোৌষ্মুখনাসান।ং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে ॥ 

প্রলাপঃ কটুতা বকে, মৃজ্াদাহোমদভ্ষা । 
পীতবিন্মুত্রনেত্রত্বং পৈশ্ভিকে ভ্রম এবচ॥ 

গৌরবং শীতমুৎক্রেশে! রোমহর্ষোহতিনিদ্রতা । 
আতোরোধে রুগল্পত্বং গ্রলেকোমধুরাসাত। ॥ 

নাত্যুষ্খগাব্রতাছর্দিরঙ্গদাদোহবিপা কতা । 
গ্রতিশ্ঠায়োইরচিঃ কাসঃ কফজেহক্ষোশ্চ গুল্ূুতা ॥ 

নিদ্রানাশো ভ্রমঃ শ্বাস ভ্তজ্ঞ! সগাজতারুচিঃ | 
তৃষ্কামোহ মদঃ স্তন্তে। দাহে। শীতং হদিব্যথ] ॥ 



অধ্যায় ৩৯1]. উত্তরতন্ত্রং। 

পক্তিশ্চিরেণ দোবাণা মুন্মাদ, শ্তাবদস্ততা। 

রসন1 পরুষা সা সন্িমুন্ধাস্থিজ! ফুজঃ ॥ 
নিভু্িকলুষে :নেজে কর্শে। পকারুগ্থিতো | 
গ্রলাপঃ আ্োতনাস্পীকঃ.কুঙ্জনং চেতনাচ্যুতিঃ ॥ 
স্বেদমূত্রপুরীষাণামপ্রশঃ সুচিরাৎ স্থাতিও । 

সর্বজে সর্বলিঙ্গানি বিশেষঞ্চাত্র মে শৃণু | 

নাত্যুষ্শীতোহল্লসংজ্ঞে। ভ্রান্তপ্রেক্ষী হতম্বরঃ। 
থরজিহবঃ শুক্ষকঃ স্বেদবিণ মূত্র বর্জিতঃ ॥| 

সা্রনিভূপ্রিহ্থদয়ো ভক্তদ্বেষী হতগ্রতঃ। 
শ্বসন্ নিপতিতঃ শেতে প্রলাপোপদ্রবাুতঃ ॥ 
ঘমভিন্যাসমিত্যাহুহতৌজসমথাপরে । 

সন্নিপাতজরং কছ,মসাধ্যমপরে বিছুঃ ॥। 

নিদ্রোপেত্তক্ভিন্যাসং ক্ষীণমেনং হতৌজসং। 
সংন্যস্তগাত্রং সংনযাসং বিদ্যাৎ সর্বাজ্মকে জরে ॥। 

ওজে। বিশ্রংসতে যস্য পিত্তানিল সমুচ্ছ,য়াৎ। 

স গাত্রস্তস্তশীতাভ্যাং শয়নে স্যাদচেতনঃ ॥। 
অপি জাগ্রত স্বপন্ জন্তস্তক্ত্রালুশ্চ প্রলাপবান্। 

ংহা&রোম। অস্তাঙ্গো মন্দ সম্তাপবেদনঃ ? 

ওজোনিরোধজং তস্য জানীয়াৎ কুশলোভিষক্ । 

সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেহপি বা ॥ 

পুনর্ধথোরতরে। ভূত্বা প্রশমং যাতি হস্তি বা। 

দ্বিদোষোচ্ছয়লিঙ্গান্ত দবন্বজান্ত্রিবিধঃ স্থৃত1£ ॥ 

জস্তাখ্ানমদোত্কম্প-পর্বভেদ-পরিক্ষয়ঃ। 

তট্ প্রলাপাভিতাপাঃ স্থ্যজ রে মারুতপৈত্তিকে ॥ 
পুলকাসকফোতক্রেশ-শীত-বেপথুলীনসাঃ | 

গৌরবারুচিবিউস্ত! বাতশ্লেম্মসমুস্তবে ৷ 
৮ 
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শীতদাহণরুচিন্তস্ত ন্বেদমোহমদভ্রম1ঃ | 

কাসাঙ্গসাদহৃল্লাসা ভবস্তি কফপৈত্তিকে | 

ক্ষামাণাং জরমুক্তানাং যিথ্যাহারবিহারিপাং । 

প্লোষঃ স্বলোহপি সংবৃদ্ধো! দেহিনামলিলেরিতঃ ॥ 

সততান্তেত্যন্ত্রাখ্যশ্চ চাতুর্থান্ সপ্রলেপকান্। 

কফস্থানবিভাগেন যথাসজ্্যং করোতি ছি ॥ 

অহোরাত্রাদহোরখত্রাৎ হ্বানাৎ স্বীনৎ প্রপদ্যক্তে | 

ততশ্গামাশক়ং প্রাপ্য বোরং কুর্ধযাজ্জবরং নৃণাং ॥ 

তথা প্রলেপকো! জ্েয়ঃ শোযষিণাং প্রাণনাশনঃ । 

ছুশ্চিকিতম্ততমো মন্দঃ সুকষ্টো ধাতুশোষক্কৎ ॥ 

কফন্থানেষু বা দোষস্তিষ্ঠন্ দ্বিত্রিচতুর্ষ, ব1। 
বিপর্ধায়াধ্যান্ স্কুরুতে বিষমান্ কচ্ছসাধনান্ ॥ 

পরে। হেতুঃ 'হ্বভাবো বা বিষমে কৈশ্চিদদীরি তঃ। 
আগন্তশ্চান্বন্ধোহি প্রায়শো বিষমজ্রে ॥ 

বাতাধিকতাৎ প্রৰদস্তি তজ-জ্ঞ1 স্ৃতীয় কঞ্চাপি চতুর্থকঞ্চ । 
ওৎপাত্যকে মদ্াসমুদ্ভৰে চ হেতু জরে পিত্তরৃতৎ বদস্তি ॥ 

প্রলেপৎ বাতবলাশকঞ্চ কফাধিকত্বেন বদস্তি তজ.জ্ঞাঃ। 

মুচ্ভানুবন্ধা বিষমজর! যে প্রায়েণ তে ছন্দ সমুখিতাস্ত ॥ 

ত্বকৃশ্টো শ্লেম্সানিলৌ শীতমাদো জনয়তে! জরে । 
তয়োঃ প্রশান্তয়ে।ঃ পিত্বমস্তে দাহং করোতি চ॥ 

করোতঙ্যাদৌ' তথা পিত্ৃং ত্বকস্থং দাহ মতীব চ। 

তন্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমস্ততঃ ॥ 
দ্বাবেতো দাহুশীতাদী জব সংসর্গজৌ স্মুতো। 

দাহপূর্বন্তয়ো: কষ্ট: কৃচ্ছ-সাধ্যতমঃ ম্মূতঃ॥ 
প্রসক্রশ্চাভির্াতোখশ্চেতনাপ্রভ বসত 'যঃ। 

রাত্র্যছণোঃ ষট্ সুকালেষু কীন্ভিতেষু যথ! পুরা ॥ -. 
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প্রস্থ বিষমোইভ্যেতি মানবং বহুধা জ্বরঃ | 

সচাপি বিষমে। দেহং ন কদাচিদ্ বিষুঞ্চতি ॥ 

গ্লানি গৌরবকার্শেভ্যঃ স যন্মাক্স প্রমুচ্যতে । 

বেগেতু সমতিক্রান্তে গতোইয়মিতিলক্ষ্যতে ॥ 
ধাত্থস্তরস্থো লীনত্বান্ন সৌন্স্যা পলভ্যতে । 
অল্পদোষেন্ধনঃ ক্ষীণঃ ক্ষীণেন্ধন ইবানলঃ ॥ 
দোষোহল্লোহহিতসম্ভৃতো। জরোতম্টস্ত বা পুনঃ । 

ধাতুমস্ঠতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরং ॥ 

সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোহন্তেছাঃই পিশিতাশ্রিতঃ। 

মেদে! গতন্তরতীয়েহহি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ ॥ 

কুর্ষ্যাচ্চাতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসম্করং | 

কেচিদ্ভুতাভিষঙ্গোথং ক্রবতে বিষমজ্বরং ॥ 
সপ্তাহৎ ব। দশাহৎ বা দ্বাদশাইমথাপি ব। 

সন্ত? যোহবিসর্গী স্যাৎসস্ততঃ স নিগদ্যতে ॥ 
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ততে । 

অন্তেহ্ক্ষস্তহেশরাত্রার্দেককালং প্রবর্ততে ॥ 

ভূতীয়কস্তৃতীয়েহন্ছি চতুর্থেহহি চতুর্থকঃ । 

বাতেনোদ্ধ,যমানস্ত যথ। পূর্য্যেত সাগরঃ ॥ 

বাতেনোদীরিতাস্তদ্বৎ দোষাঃ কুর্ববন্তি বৈ জ্বরান্। 

যথাবেগাগমে বেলাং ছাদযিত্বা মহোদধেঃ ॥ 

বেগহানেৌ তর্দেবাস্তস্তব্রৈবান্তন্িধীয়তে । 
দোষবেগোদয়ে তদ্বুদীর্যেত জরোইস্ত বা ॥ 

বেগহানৌ প্রশামোত ষথান্তঃ সাগরে তথ । 

বিবিধেনাভিঘাতেন জরে ষঃ সংপ্রবর্ততে ॥ 

বথ! দোষ প্রকোপস্ত তথা মন্যেত তং জরং। 

শ্তাবাস্যতা বিষরুতে দাঁহাতীসার হ্বদ্গ্রহাঃ ॥ 
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অভক্তারুক্ পিপাসাচ তোদৌ মৃচ্ছ1 বলক্ষয়ঃ। 

ওষধীগন্ধজে মৃচ্ছ1 শিরোরুক্ ক্ষবরুক্তথ ॥ 
কামজে চিত্তবিভ্রৎশস্তন্ত্রালস্যমভক্তরুক্। 

জদয়ে বেদন। ঢাঁশু গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ 

ভুয়া প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ তকোপাচ্চ বেপথু। 

অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্ত-ষ্ণাভিজায়তে ॥ 

ভূতাভিষঙ্গাহুদ্বেগহাস্যকম্পনরোদনহ২ । 

শ্রমক্ষয়াভিঘাতেভ্যো দেহিনাৎ কুপিতে। হনিলঃ ॥ 

পুরক্বিত্বাখিলৎ দেহং জ্বরমাপাদয়েদ্ভূশং। 

রোগাণাৎ তু সমুখানাদ্ধিদাহাগস্ততত্তথা ॥ 

জরোইপরঃ সম্ভবতি তৈস্ভৈরনোশ্চ হেতৃভিঠ । 

দোষাণাৎ সতু লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ততে ॥ 

গম্ভীরস্ত জরে জ্ঞেয়ো হ্যন্তর্দাহেন তয় । 

আনদ্ধত্বেন চাতার্থৎ শ্বাসকাসোদগমেন চ ॥ 

ভতপ্রভেক্ত্রিয়ৎ ক্ষামং ছ্রাধানমুপদ্রুতৎ । 

গম্ভীর তীক্ষবেগার্তৎ জরিতং পরিবর্জজয়েৎ ॥ 

হীনমধ্যাধিকৈদ্দোষৈস্ত্িসপ্রদ্বাদশাহিকঃ। 

জরবেগে! ভবেত্তীব্রো যথাপুর্বং স্খক্রিয়ঃ | 

ইতি জ্বরাঃ সমাধ্যাতাঃ কর্মেদানীং প্রবক্ষযতে | 

জরসা পুর্বরূপ্ষু বর্তমানেষু বুদ্ধিমান্ ॥ 

পায়য়েত ঘ্বৃতং স্বচ্ছং ততঃ স লভতে স্ুখং | 

বিধিষ্মারুভজেঘেব পৈস্ভিকেষু বিরেচনং ॥ 

খুদু প্রচ্ছর্দনং তদ্বৎ কফজেষু বিধীয়তে । 
সর্বং দ্বিদোষজেষুক্কং যথাদোষং বিকল্পয়েৎ ॥ 
'অন্গেহনীয়োহশোধ্যশ্চ সংযোজ্যা লঙ্ঘনাদিনা । 

রূপ প্রাগ্বপয়োর্বিদ্যান্নানাত্ং বন্কিধূমবৎ ॥ 
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প্রব্যক্তরূপেষু ছিতমেকান্তে মাপতপণং | 
আমাশরন্ছে দোষেতু সোতৎরেশে বমনৎ পরং ॥ 

'আনন্বস্ভিমিতৈর্দোষৈর্যাবস্তং কালম্বাতুরঃ | 

কুর্যাদনশনং তাবৎ ততঃ সৎসর্গমাচরেৎ ॥ 

ন লঙ্ঘয়েন্নারুতজে ক্ষয়জে মানসে তথা। 

'অলঙ্ব্যা্চাপি যে পূর্ব দ্বিত্রনীয়ে প্রকীর্িত1£॥ 
'অনবস্থিতদোষাগ্নের্লজ্বঘনং দোষপাচনং । 

জ্বরত্বং দীপনং কাঙক্ষারুচিলাঘবকারকং ॥ 

স্থষ্টমারুত বিণমুন্বং ক্ষুৎপিপাসাহসহং লঘু । 
প্রসন্নাত্মেজ্িয়ং ক্ষামং নরং বিদ্যাৎ নুলজ্ষিতং ॥ 

বলক্ষয়ন্তযাশোষন্তন্্রানিদ্রাত্রমক্লম12 । 

উপজ্ব1শ্চ শ্বাসাঁদ)12 সম্ভবস্ত্যতিলজ্বনাৎ ॥ 

দ্ীপনং কফবিচ্ছেদি পিত্তবাতান্গুলোমনং । 

কফবাতজরার্তেভ্যো হিতমুষ্াম্থু তূট.ছিদং & 

তদ্ধি মার্দবক্কদদোব-স্রোতসাং শীতমন্যথা । 

সেবামানেন তোয়েন জ্বরঃ শীতেন বর্ধতে | 
পিত্তমদ্যবিষোথেষু শীতলৎ তিক্রটকঃ শৃতং। 

গাঙ্গেযরনাগরোশীর পর্পটোদীচ্যচন্দনৈ; ॥ 
দীপনী পাচনী লঘবী অরার্তানাং জরাপহ]1 ৷ 

অন্নকালেহিত। পেক় যথান্বম্পাচনৈঃ কৃত। ॥ 

বন্ছদোবপ্যমন্দাপগ্নেঃ সপ্তরাত্রাৎ্ৎ পরংজ্রে। 

লঙ্ঘনান্তে ববাগৃভির্যদ1 দোষে। ন পচ)তে ॥ 

তদ[তং মুখবৈরস্য-তৃষ্ণারোচকনাশটৈঃ। 

কষায়ৈঃ পাচনৈহদ্যৈ অরস্ৈঃ সমুপাচরেত ॥ 
পঞ্চমুলীকঘায়স্ত পচনং পবনজ্বরে । 
সক্ষৌদ্রং পৈত্তিকে মুস্তকটুকেন্দ্রধটৈঃ ক্কতৎ ॥ 
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পিপ্পল্যাদিকধায়স্ত কফজে পরিপাঁচনং। 

সবন্জেষু তু সংস্ষ্টং দদ্যাদথ বিবর্জায়েৎ ॥ 

পীতাঘুর্ল জ্বিতে। ভূক্তে। জীর্ণ ক্ষীণঃ পিপাঁসিতঃ 
স্বদৌ জরে লো দেহে প্রচলেষু দলেষু চ॥ 
পকং দোষং বিজানীযাঁজ্জরে দেয়ং তদৌষধং । 
দোষগ্রক্কতিবৈকৃত্যাদেকেষাঁৎ পকলক্ষণং 1 

হদয়েছে্টনং তন্ত্র লালাক্রতিররোচকঃ। 

দোষাপ্রবৃত্তিরালস্যং বিবন্ধো! বহুমুত্রতা1 ॥ 
গুরূদরত্বমন্থেদো ন পক্তি; শকৃতোহচ্যুতিঃ। 

স্বাপঃ স্তভ্োগুরত্তবঞ্চ গাত্রাণাং বহ্ছিমার্দবং ॥ 
মুখস্যাগুদ্ধিরগ্লানি প্রসঙ্গী বলবান্ জবরঃ। 

লিলগৈরেভির্ব্বিজা নীয়াজ্জরমামৎ বিচগ্ষণঃ ॥ 

সপ্তরাঞ্রাৎ পরং কেচিৎ মন্যস্তে দেয়মৌষধং । 

দ্বশরাত্রাৎপরৎ কেচিদ্দাত ব্যমিতি নিশ্চিতা3 ॥ 

পৈত্তিকে বা জরে দেয়মল্লকালসমুখিতে । 

অচিরজ্রিতন্তাপি দেয়ৎ শ্যাঙ্দোষপাকতঃ ॥ 

ভেষজং হামদোষস্ত ভূয়ে। জনয়তি জ্বরং। 

শোধনং শমনীয়স্ত করোতি বিষমজরং | 

চ্বমানং জরোতক্লিই্মুপেক্ষেত মলৎ সদা] । 

অতিগ্রবর্তমানঞ্চ সাধয়েদতিসারবত॥ 

যদা কোট্টান্থগাঃ পন্ক1ঃ বিবদ্ধাঃ ল্রোতসাংমলাঃ। 

অচির জরিতস্যাপি তদ। দদ্যাদ্বিরেচনং ॥ 

পকোহানিহিতো দোষে দেহে তিষ্ঠন্ মহাত্যয়ং। 
বিষমম্ ব1 জরং কু্যর্যাদ্ বলব্যাপদমেবচ ॥ 

তম্মান্নিহ্রণং কার্যাৎ দোষধাণাং বমনাদিভিঃ | 
প্রাকম্ম বমনং চাস্ত কার্য্যমাস্থাপনৎ তথ। ॥ 
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বিরেচনং তথ কুর্ধ্যাচ্ছিক্নসশ্চ বিরেচনধ। 

ক্রমেণ বলিনে দেয়ং বমনং গ্লৈম্মিকে জরে ॥ 

পিত্বপ্রায়ে বিরেকন্ত কাঁ্যযঃ প্রশিথিলাশয়ে । 

রুজেইনিলজে কার্ধ্যং সোদাবর্তে নিরূহছণং ॥ 

কটাপৃষ্টগ্রহাণর্তস্ত দীপ্তাগ্নেরনু বাসনং । 

শিরোগৌরবশূলম্বমিন্তিয়প্রতিবোধনৎ ॥ 
কফাতিপন্নে শিরসি কার্ধ্যং মুর্ধবিরেচনৎ । 

ছূর্ধলশ্ত সমাধ্াতমুদরং সকজং দ্দিহেৎ 

দারুহৈমবততী কুষ্ঠশতাহুব। হি্ুসৈন্ববৈঃ | 
অম্নপিষ্টেঃ স্থখো ফৈ্চ পবনেতৃষ্ধমাগতে ॥ 

রুদ্ধমুত্রপুরীধয় গুদে বর্তিং নিধাপয়েৎ। 

পিপ্ললীপিপ্ললীমুল যবানীচব্যসাধি তাং | 

পায়য়েত যবাগুং বা মারুতাদ্যনুলোমনীৎ। 

শুদ্ধস্যোভয়তো যস্ত জরঃ শাস্তিং ন গচ্ছতি ॥ 

সশেষদোষরক্ষস্ত তহ্য তৎ সপ্লিষা জয়েৎ। 

কশঞৈবালদোষঞ্চ শমনীধৈরপাচরে ॥ 
উপবানৈর্বলস্থস্ত জরে সন্তর্পপোখিতে । 

ক্রিল্লাং যবাগৃৎ মন্দাগিতৃষার্ডং পায়য়েন্নরৎ ॥ 
তৃট্ছন্দিদাহন্মার্ভং মদ্যপং লাজতর্পণৎ । 

সক্ষৌদ্রমস্তস৷ পশ্চাজ্জীর্ণে যৃষরসৌদনং ॥ 
উপবাসশ্রমকৃতে ক্ষীণে বাতাধিকে জরে । 

দীপ্তাপ্লিং ভোজয়েত প্রাজ্ঞ নরং ংসরসৌদনং ॥ 

মুদগযৃযৌদনঞ্চাপি ছিতং ক্ষসমুখিতে । 

সএব সিতয়] যুক্তঃ শীতঃ পিত্জরে হিতঃ ॥ 

দাড়িমামলমুগ্দানাং যুষশ্চানিলপৈত্তিকে । 

হুহ্বমূলক-যুষেণ ভোঁক্গয়েৎ কফবাতিকে ॥ 
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পটোলনিম্বযৃষস্ত পথ্যঃ পিত্তকফাত্মকে । 
দাহছর্দিযুতং ক্ষামং নিরন্ৎ তৃষ্ঃয়ার্দিতং ॥ 
সিতাক্ষৌদ্রযুতৎ লাজ তর্পণং পায়য়েতচ । 
কফপিত্তপরীতন্ত গ্রীষ্ষেইস্থকৃপিত্তিনস্তথা ॥ 

মদ্যনিত্যস্য ন হিত1 যবাগুস্তমুপাচরেৎ। 

যুষৈরযলৈরনয্লৈর্ব্া জাঙটপর্বারসৈর্হিতৈঃ ॥ 
মদ্যৎ পুরাণং মন্দাগ্রের্যবান্নোপহিতং হিতৎ। 

সব্যোষং বিতরেত্ৃত্রৎ কফারোচকপীড়িতে ॥ 

কশোহলদোষে! হীনশ্চ নরে! জীর্ণজরার্দিতিঃ। 

বিবদ্ধঃ সৃষ্টদোষশ্চ রুক্ষঃপিভানিলহ্ররী ॥ 

পিপাসার্ডঃ সদাহে। ব1 পয়সা সস্থখীভবেৎ । 

তদেব তু পয়ঃ পীতং তরুণং হস্তি মানবং ॥ 

সর্ধবজ্বরেধু সপ্তাহৎ মাত্রাবদভোজনং ছিতং। 

বেগাপায়ে ইন্তথ। তদ্ধিজরবেগাভিবর্ধীনং ॥ 

জ্বরিতো হিতমন্্রীয়াদ্যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ। 

অন্নকালেহাভূঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ভ্রিয়তেইথবা ॥ 

গুর্ব্যভিষ্যন্দ কালেচ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন । 

নতু তন্যাহিতং ভূকমাধুষে বা স্ুখায় বা ॥ 

সততং বিষম বাপি ক্ষীণস্য স্থচিরোখিতৎ । 

জবরং সংভোজনৈঃ পথথ্যর্সঘুভিঃ সমুপাচরেৎ ॥ 
মুদ্রগান্মন্থরাংশ্চণকান্কুলথান্ সমকুষ্ঠকান্। 
আহারকালে যুষার্থং জরিতায় প্রদাপয়েৎ ॥ 

লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্ পৃষতান্ শরভান্ শশান্। 

কালপুচ্ছান্ কুরঙ্গাংশ্চ ততৈব মৃগমাতৃকান্ ॥ 
মাংসার্থে মাংসসাত্ম্যানাং জগিতানাৎ প্রদাপয়েৎ। 

সারসত্রৌঞ্চ শিখিদঃ কুকুটাৎভ্তিততিরীতস্তখ ॥ 
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গুরূষ্ত্বানন শংসস্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসক12। 

জ্বরিতানাং প্রকোপস্ত যদা যাতি সমীরণঃ ॥ 

তদৈতেহপি হি শস্যন্তে মাত্রাকাঁলোপপাদদিতাঃ ৷ 

বহিঃসেকাবগাহাশ্চ ন্নেহাঁন্ সংশোধনানিচ ॥ 
স্নানাভ্যঙ্গদিবাশ্বপ্নশীতব্যায়ামযোধিতঃ । 

ন ভজেত জরোৎস্থষ্টো যাবনো বলবান্ ভবেৎ ॥ 

ত্যন্তসাঁপি জরেণাণু তুর্বলস্যাহিতৈজ্বরঃ | 

প্রত্যাপনে। দহেদেহং শুষ্কং বৃক্ষমিবানলঃ ॥ 

তন্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারো জ্বরমুক্তেন জন্ত না। 

যাবন্ন প্রকতিষ্থঃ স্যাদ্দোষতঃ 'প্রাণতস্তথ। ॥ 

জর প্রমোকে। ভবতি ব্বল্লৈরপ/পচেষ্টিতৈঃ। 

নিষন্ৎ ভোজয়েব্তম্মীন্ মুত্রোচ্চারৌ চ কারয়েৎ ॥ 
অরোঁচকে গাত্রসাদে ববর্ণোইঙ্গমলাদিষু। 

শান্তজ্বরে! ইপি শোধাঃ স্যাদন্তবন্ধভয়ান্নরঃ ॥ 

ন জাতু তর্পয়েত প্রাজ্ঞঃ সহস। জরকর্শিতং। 

তন সন্দুষিতোহ্যস্য পুনরেব ভবেজ্জবরঃ ॥ 

চিক্চিৎসেচ্চ জরান্ সর্ধান্লিমিন্তানাং বিপর্যযয়ৈঃ | 

শ্রমক্ষয়াভিঘাতোথে মুলব্যাপ্রিমুপচিরেৎ ॥ 

শ্বীণামপপ্রজাঁতানাং স্তন্ভাবতরণেচ ষযঃ। 

তত্ধ সংশমনং কুর্যাদ্ যথাদোষৎ শিধানবিৎ ॥ 

অতঃ সংশমনীয়ানি কষায়াণি নিবোধ মে। 

সর্জরেষু দেয়ানি যানি বৈদোন জাঁনত। ॥ 

পিপ্পলীসারিবাদ্রাক্ষ! শতপুষ্পাহরেণুভিঃ। 

রলুতঃ কষায়ঃ সগুড়ে। হস্তাচ্ছসনজং জরং ॥ 

শতশীতকথষায়ৎ বা গুড়,চ্যাঃ পেয়মেনতু। 

ৰলাদর্ভশ্বদৎস্াণ।ং কষায়ং পাদশেষিতং ॥ 
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শর্করাঘ্বত সংবুক্তৎং পিবেৎ বাতজ্বরাপহুং। 

শতপুষ্পাবচাকুষ্ঠৎ দেবদারুহরেপুকাঃ ॥ 

কুস্তঘ্বুরণি নলদং মুস্তং চৈবাণ্ সাধয়েৎ ॥ 

ক্ষৌড্রেণ সিতয়] চাপি যুক্তঃ কাথোহনিলাম্মকে | 
্রাক্ষাগুড়,চী কাশ্মরধযত্রাক্মাণ1ঃ সপারিব1ঃ। 

শিঃকাথ্য সগুড়ং ক্কাথং পিনেত্বাতকৃতেজ্রে ॥ 

গুড়ুচ্যা স্বরসো। গ্রাহাঃ শতাবধ্যাশ্চ ত্বতৎসমঃ। 

নিহন্তাৎ সগুড়ং পীতঃ সদ্যোহনিলকতং জ্বরং ॥ 

ঘৃতাভ্যঙ্গস্বেদলেপানবস্থান্ চ যোঁজয়ে। 

শীপর্ণী চন্দনেশশীর পব্রষকমধূকজঃ ॥ 

শর্করামধুরোহস্তি কষায়ঃ পৈত্তিকং জ্বরং | 

পীতং পিত্তজ্বরং হন্ঠাৎ সারিবায়ং সশর্করং ॥ 

সযস্টীমধুকং হস্তাভ্ঘৈবোৎপল-পুর্ববকং । 
শৃতশীতকষায়ং বা সোৎপলৎ শর্করাঁযুতং ॥ 

গুড়,চীপদ্ধরোধ্রাণাৎ সারিবোৎপলয়োস্তথ] । 

শর্করামধুরঃ কাথঃ শীতঃ পিম্তজ্বরাপহঃ ॥ 

দ্রাক্ষারগ্ধয়োশ্চাপি কাশ্ধ্যস্তাথ বা পুনঃ ॥ 

স্বাুতিক্তকষায়াণাং কষায়ৈঃ শর্করাযুতৈঃ ॥ 

স্থশ্শীতৈঃ শময়েতৃষ্ণাং প্রবুদ্ধাৎ দাহমেব চ। 

শীতং মধুযূতং তোয়মাৰণ্ঠাদ্। পিপাসিতৎ ॥ 

বাময়েৎপায়য্িত্বা। তু তেন তৃষ্ণা! প্রশাম্যতি। 

ক্ষ; রৈঃ ক্ীরিকষায়েশ্চ স্থশীতৈশ্চন্দনৈযুতৈঃ ॥ 
অন্তদ্ণাে বিধাঁভবামেতৈশ্চান্যৈশ্চ শীতলৈঃ । 

নিদধ্যাদগ্, চালোড্য নিশাপব্যষিতং ততঃ ॥ 
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং পিবতো! জরদাহো প্রশাম্যতঃ | 

পদ্মকং মধুকং দ্রাঙ্ছা' পুগুরীকমখোৎপল: ॥ 
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যবান্ভৃষ্টান্ুশীরাণি সমঙ্গাৎ কাশ্রারীফলং। 

জিহবাতালুগলক্লোমশোষে মুর্দি, চ দাপয়েৎ ॥ 
কেশরং মাতুলজস্ত মধুনৈম্ধবসংযুতং । 
শর্করাঁদাড়িমাভ্যাং বা দ্রাক্ষাখর্জজরয়োস্তথ। ॥ 
বৈরস্যে ধারয়েৎ কল.কং গণ্ষঞ্চ যথা হিতং । 

সপ্তচ্ছদং গুড়ুচীঞ্চ নিম্বস্ক,র্জকমেব চ ॥ 
ককাথয়িত্বা পিবেৎ ক্কীথং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে । 
কটুত্রিকং নাগপুষ্পৎ হরিদ্রা কটুরোহিপী ॥ 
কৌটজঞ্চ ফলং হন্তাৎ সেব্যমানং কফজরং । 
হরিদ্রাং চিন্রকং নিশম্বমুশীরাতিবিষে বচাং ॥ 

কুষ্ঠমিন্দ্রববান্ম,বর্বাং পটো'লং চাপি সাধিতং । 
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং কফজে জরে ॥ 
সারিধাতিবিষাকুষ্ঠপুরাঁখ্যৈ: সছরালভৈঃ 

মুস্তেন চ কৃতঃ কাথঃ পীতো হন্যাৎকফজ্বরং ॥ 

সুস্তৎ বৃক্ষকবীজানি ত্রিফল1 কটুরোহিণী। 

পর্ধষকানিচ কাথঃ কফজর বিনাশনঃ ॥ 

রাজবৃক্ষাদিবর্গম্ত কষায়ং মধুসংযুতং । 
কফবাভজরং হন্যাচ্ছীপ্বং কালেইবচার্পিতং ॥ 
নাগরং ধান্ঠকং ভাগীমভয়!ং শরদারচ। 

বচাং পর্পটকং মুস্তভূতিকমথ কটফলং ॥ 
নিঃকাথা কফবাতোথে ক্ষৌত্রহিঙ্থুসমন্থিতং। 
পাতব্যং শ্বাসকাঁসত্বং শ্লেশ্মোখসেকে গলগ্রহে ॥ 

হিককানু কণ্ঠশ্বয়ণো শূলে হদয়পার্থবজৈ । 

এলাপটোল ত্রিফল। বষ্টঢাহবানাং বুষস্য চ ॥ 

কাথঃ মধুযুতঃ পীতে হস্তি পিত্তকফজরং। 

কটুকাবিজয়াদ্রাক্ষামুন্তপপ্পটটকঃ কৃতঃ ॥ 
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কষায়ে। নাশয়েৎ পীতঃ শ্রেম্সপিত্তভবং জ্বরং | 

ভর্গীবচাপপ্রটকধান্তহিংগ্রভয়খঘনৈঃ ॥. 

কাশ্মর্ধা নাগরৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেম্মপিত্জে । 

সশর্করামক্ষমাত্রাং তু কটুকামুষ্খবারিণ! ॥ 

ত্বা জবরং জয়েজ্জন্তঃ কফপিত্ত সমুস্তবং | 

কিরাততিক্রমমূতং দ্রাক্ষামীমলকং শঠীং ॥ 

নিঃকাথ্য বাতপিত্বোখৈ স্তংকাথং সগুডৎ পিবেখ। 

রান্না বুষোথস্ত্রিফলারাজবুক্ষফলৈঃ সহ ॥ 
কষায়ঃ সর্ঈধতঃ পীতো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ। 

সর্বদোষ সমুখেতু সংস্থষ্টান বচা রয়ে ॥ 

যথা দোষোচ্ছ,য়ং চাপিজ্ঞরান্ সর্ধান্ুপাঁচরেৎ। 

বৃশ্ঠীকবিন্ববর্ষাভূঃ পয়শ্চোদদকমেবচ ॥ 

পচেৎ সঈর্বীব শিষ্টন্ত তদ্ধি সব্বজ্বরাপহং । 

উদকাংশাস্ত্রয়ঃ ক্ষীরৎ শিংশপাসার সংযুতং ॥ 

তৎক্ষীরশেষং কথিতং পেয্ং সর্বজ্বরাপহং ৷ 

নলবেতসয়োমূ্লে মূশ্বায়াং দেবদারুণি ॥ 

কষায়ং বিধিবতৎ কৃত্ব পেয়মে তজ্জবরাপহং। 

ত্রেফলে বা সসর্পিষ্কঃ ক্ষাথঃ পেয়ন্ত্রিদোষজে ॥ 

অনস্তং বালকং মুস্তাং ন'গরং কটুরোহিনীং । 

স্্রখান্থন। প্রাগুদয়াৎ পায়য়েতাক্ষসম্মিতহ ॥ 

এষ সর্ধজ্বরান্ হস্তি দীপয়ত্যাণ্ড চানলং। 

দ্রব্যাণি দীপনীয়ানি ত.) বৈরেচনানিচ ॥ 

একশে। বা দ্বিশোবাপি জরপ্বানি গ্রয়োজয়েৎ ॥ 

সপিশ্মধ্বভরাতিললেহোহয়ং সর্বজং জ্বরং ॥ 

শান্তিং নয়েতরিবৃচ্চাঁপি সঙ্ষৌদ্র! প্রবলং জরং। 

জরেতু বিষমে কাধ্য মুদ্ধৎ চাঁধশ্চ শোধনং | 
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ঘ্ৃতং ল্লীহোষরোক্তং বা! নিহন্তান্িষমজরং । 

গুড়-প্রগাঢ়াং ভিফলাং পিবেদ্ব! বিষমার্জিতিঃ ॥ 

গুড়ুচী নিম্বধাত্রীণ?ং কবায়ং বা সমাক্ষিকং । 

প্রাতঃ প্রাতঃ সসর্পিফং রসোনমুপযোজয়েৎ | 

ত্রিচতুর্ভিঃ পচেৎ ক্কাথং পঞ্চভির্বব1 সমস্থিতৈঃ । 

মধুকম্ত পটোজন্য রোহিপা মুস্তকম্য চ ॥ 

হরীতক্যাশ্চ সর্ববোইয়ৎ ভ্রিবিধো। যোগ ইব্যতে । 

সর্পিঃ ক্ষীরসিতাক্ষৌভ্র মাগবীর্বা! যথ। বলং ॥ 
দশমূলীকষায়েণ মাগধীর্বা। প্রযোজয্ধেৎ। 
পিপৃ্পলীবদ্ধমানং বা! পিবেৎ ক্ষীর-রসাশনং ॥ 
তাত্রচড়ম্ত মাংসেন পিবেদ্বা মদামুত্তমং | 

কোলাগ্রিমন্থত্রিফলাকাথে দপ্ন। স্বতং পচে ॥ 

তিতকাবাপমেতদ্ধি বিষমজরনাশনং ৷ 

পিপ্পল্যতিবিষাদ্রাক্ষাসারিবাবিহ্বচন্দনৈঃ ॥ 

কটুকেন্ত্রবোশীরসিংহীতামলকীঘটনঃ। 

ব্রায়মাণাস্থিরাধাত্রী বিশ্বভেষবজচিঅত্রকৈঃ 1 

পক্ধমেতৈত্বতং পীতং বিজিত্য বিষমাগ্রিতাং। 

জীর্ণঅরশিরঃ শুলগুল্মোদ রহুলীমকং ॥ 

ক্ষয়কানং সসন্তাপং পার্থশূলানপাসাতি। 

গুড়ৃচীত্রিফলাধাসাত্রাযমাণায বাসটৈঃ ॥ 

কথিতৈর্বিধিধৎ পক্কমেতৈঃ কল্কীক্কতৈঃ দমৈঃ। 
দ্রাক্ষা মাগধিকাস্তোদনখগরোত্পলচন্দনৈঃ ॥ 

পীতৎ সর্পিঃ-ক্ষরশ্থাসকাসালীর্ণজ্বরান্ জষেৎ। 
কলশীবৃহতীত্রাঙ্গাত্রায়স্তী .নিস্বগোক্ষুত্রৈ: ॥ 

বলাপর্পটকা তাদশালপর্ণীযবাসটরু2 1 
পক্কমুতখকধিতৈঃ'সর্পিঃ কল্কৈরেভিঃ দমন্থিতৈঃ ॥ 
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শঠীতামলকী ভার্গীমেদীকতকপৌফটরঃ | 

ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥ 

শিরঃপার্খরুজাকাসক্ষয় প্রশমন পরং | 

পটোলপর্পটারিষ্ট গুড়,চীব্রিফলাবৃটষঃ ॥ 
কটুকান্ুদতূনিম্বষাঁ পষষ্ট্যাহব চন্দনৈঃ। 

দাববীশক্রযবোশীরত্র!য়মাণাকণোত্পলৈঃ ॥ 

ধাত্রীভূঙ্গরজোভীরুকাকমাচীরসৈঘ্ব তৎ। 
সিদ্ধমাশ্বপটীকুষ্ঠটজরশুক্রার্জনব্রণান্ ॥। 

হন্ঠানয়নবদনকণজান্ শ্রাণজান্ গদান্। 

বিডঙ্গত্রিফলামুস্তমণ্রিষ্টাদাড়িমোতৎপলৈঃ ॥ 

প্রিয়ংপ্েলেলবালুকচন্দনামরদারুভিঃ | 

বহিষ্টকুষ্ঠরজনী পর্ণিনীসারিবাদয়ৈঃ || 

হরেণুকাতুরুদ্দস্তীবচাতালীশকেসরৈঃ। 

দ্বিঙ্ষীরৎ বিপচেত সপিম্মালতীকুস্থমৈঃ সহ ॥। 

বিষমজ্বরকাশশ্বাসগুল্সোন্সাদগরাপহং | 

এতৎ্কল্যাণকং নাম সর্পিমাল্যমুন্তমং | 

অলক্্ীগ্রহরক্ষোগ্রিমান্দ্যাপম্মারপাপনু। 

শস্যতে নষ্টশুক্রাণাৎ বন্ধ্যানাং গর্ভদৎ পরং ॥ 

মেধ্যঞ্ুক্ষুষ্যমাযুষ্যং রেতোমার্গরুজাপহং | 

এটতৈরেব যথাদ্রব্যৈঃ সর্বগন্ধৈশ্চ সাধিতং ॥ 

কপিলায়। ঘৃত প্রস্থং স্থবণমণিসংযুতৎ । 

তৎক্ষীরেণ সছৈকধবং প্রসাধ্য ঝুসুমৈরিমৈ ॥ 

স্থমনশ্চম্পকাশোকশিরীষকুন্থুটৈত্ব তং। 
তথানলদপপ্সনণাৎ কেশরৈর্দাড়িমস্ত চ ॥ 

তিথো প্রশস্তে নক্ষত্রে সাধকন্তাতুরহ্য চ। 
কৃতং যসুষ্যদেধার.ব্রান্দণেরভি মন্ত্রিতং ॥ 
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দত্তং সর্বজ্রান্ হস্তি মহাকল্যাণকং ঘ্বতং ॥ 

দর্শনম্পর্শনাভ্যাস্ত সর্বরোগহরং শিবং। 

অধৃষ্য: সর্বভূতানাং বলীপলিত বর্জিত: ॥ 

অন্তাভ্যাসাদ্ঘ্বতস্যে জীবেদ্বর্ষশতব্রয়ং | 

গব্যৎ দধি চ মুত্রঞ্চ ক্ষীরং সর্পিঃ শকদ্রসঃ ॥ 
সমভাগানি পাচ্যানি কল্কাংশ্চৈতান্ সমাবপেৎ। 
ত্রিফলাং চিন্রকৎ মুস্তং হুরিদ্রে দ্বে বিষাঁৎ বচাং ॥ 

বিডঙ্গং বাষণঞ্চবাৎ স্থরদারু তটৈব চ। 

পঞ্চগব্যমিদং পানাদ্বিষমজ্রনাশনং ॥ 

পঞ্চগবামূতে গভাৎ পাচ্যমন্তদ্বষেণ চ। 

বলয়াথ পরং পাচ্যং গুডচ্যা তদ্বদেবতু ॥ 

নীণজ্ঞরে চ শোফে চ পাণ্ুরোৌগে চ পুজিতৎ | 

এতেটনবতৃ কলেন দ্বতং পঞ্চানিকৎ পচেৎ ॥ 

পঞ্চাজম্পঞ্চমহিষং চতুক্্রমথাপি বা। 

ত্রিফলোশীরসম্পাক-কটুকাতিবিষান্থিতৈঃ ॥ 

শতাবরীসপ্তপর্ণ গুড়ুচীরজ নীদয়ৈঃ ॥ 

চিত্রকত্রিবৃতামূর্ববাপটোলারিষ্টবালটৈকঃ। 

সারিবাদ্বয়যষ্ট্যাহবচলি কান্ত চননৈঃ ॥ 

ছুরালভাপর্পটক ত্রায়মাণাটরূষটৈঃ। 

রাঙ্নাকুঙ্কুমমঞ্রিষ্ঠামাগধানাগপনৈ অগা । 

ধাত্রীফলরসৈঃ সমাগ্দ্বিগুণৈঃ সাধিতং হবিঃ। 

পরিনর্পজ্বরশ্বাসগুলা কুষ্ঠ নবারণং ॥ 

পারুপ্রীহাগ্রিমান্দোেভ্য এতদেন পরং হিত*। 

পটোলকটুকাদাবর্বানি্বাসফলত্রিকং ॥ 

৪রাঁলভাপর্পটকত্রায়মাণাঃ ফলোন্মিতাঃ। 

প্রস্থমামলকানাঞ্চ কাথয়েৎ সলিলার্দণে ॥ 



৪১৮ হচ্ছে | অধ্যায় ৩৯ ।| 

তেন পাদদাবশেষেণ খতপ্রস্থৎ বিপাচয়েত। 

রক্তপিত্তকফপ্থেদক্লেদপৃয়াশোষণং ॥ 

কামলাজরবীসর্প গণ্ডষালাহরং পরং। 

শৃতম্পুয়ঃ শর্করা পিপ্পল্যো! মধুসর্পিষী ॥ 
পঞ্চসারমিদং পেয়ং হমথিতং বিষঙজরে । 

ক্ষতঙ্ষীণে কয়ে শ্বাসে হঙ্রোগে চৈতদিষাতে ॥ 

লাক্ষাবিশ্বনিশশমূর্বামভিষ্ঠান্বর্জিকাম়ৈ: ॥ 
ষড়গুণেন চ বজেণ সিদ্ধং তৈলং জবার্তকৎ ॥ 

ক্ষীরিবৃক্ষাসলারিষ্ং জন্ুসপগুচ্ছগার্ছনৈত | 

শিরীষখদিরাস্ফোতভামতবল্যটরষটকঃ | 

কটুকা পর্পটোশীরবচাতেজোবতীঘনৈ: । 

সাধিতং তৈলমভ্যঙ্গাদাশ্ড জীর্ণজরাপহং ॥ 

নির্বিষৈভূজর্নগোগৈর্বিনীতৈ: কৃততঙ্করৈঃ। 
ব্রাসয়েদাগমে চৈনং তদহর্তোজয়ের চ | 

অত্যভিষান্দি শুরূভি বাময়েছ্বা পুনঃ পুনঃ । 

মদ্যং তীক্ষং পায়য়েত দ্বতং বা জরনাশনং ॥ 

পুরাণং বা ঘ্বতং কামমুদারং বা] বিয়েচনং | 

নিরূহয়েদ্বা মতিমান্ স্স্থি্নং তদহন রং ॥ 

অজাব্যোশ্চ্্মরোমাণি বচাকুষ্ঠৎ পলস্কষা । 

নিস্ব পত্রন্মধুযুতং ধৃপনস্তস্ত দাপয়েত ॥ 

বৈড়ালং বা শকদ্যোজ্যং বেপমানন্ত ধৃপনং। 

পিপ্পলীদৈন্ধবং তৈলং নৈপালীচেক্ষণাঞ্জনং ॥ 
উদরোক্তাঁনি সপ্পীংষি যা্গ্যক্তানি পুরা ময় । 
কল্পোক্তং চাজিতং সপ্পিঃ সেব্যমানং জরং জঙ্গেৎ। 

ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টর্বদ্ধাবেশনতাড়নৈঃ | 
জয়েদ্ভূতাভিবঙ্ষোতং বিজ্ঞানাদ্যৈশ্চ মানলং ॥ 
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শ্রমক্ষয়েচ ভুক্তীত ঘ্বৃতভ্যক্তো রমসৌদনং। 
অভিশাপাভিচারোখো জবরো হোমাদিন। জয়ে ॥ 

দানন্বস্তযয়নাতিখ্যে কৎপাত-গ্রহপীড়াজৌ । 

অভিঘাতজরে কুর্ধযাৎ ক্রিয়ামুষ্বিবর্জিতাং ॥ 

কষারমধুরাং ন্িপ্ধাং যথাদোৌষমথাপি বা। 

'উমৃদ্দীগন্ধবিষজৌ বিষপিত্তপ্রসাদনৈঃ ॥ 

য়ে কষায়ং চ হিং সর্বগন্ধকতং তথা । 

নিষ্ব দারকবায়ং বা হিতং সৌমনসং তথ| ॥ 

ববান্নবিকৃতিং সর্পির্মদ্যঞ্চ বিষমে হিতং । 

সম্পূয়েদ্ দ্বিজান্ গাশ্চ দেবমীশানমন্থিকাং ॥ 

কফবাতোখয়োশ্চাপি জরয়ে!ঃ শীত পীড়িতং | 

দিহাছুষ্জেন বর্গেণ পরশ্চোঞ্জোবিধিভ্িতঃ ॥ 

সিঞ্চেংকে।সরারনালশু ক্তগো মৃত্রমস্তভিঃ | 

দিহ্বাৎ পল[টশরথণা স্ররসার্জ কশিগুটঃ ॥ 

ক্ষারতৈলেন চাভ্যঙ্গঃ সগুক্তেন বিধীয়তে | 

পানমারপ্রধাদেশ্চ কথিতহ্ত বিশেষতঃ ॥ 

অবগাহঃ জুখোষ্ণশ্চ বাতদ্বক্কাথসংঘুতঃ। 

জিত্ব। শীতং ক্রমৈরেতি স্থণোষঞ্জজলসেচিতং ॥ 

প্রবেশ্যোর্ণিককাপাসকৌনেয়ান্ধরসংবৃন্তং । 

শায়য়েদ্ গ্লানদেহৰ কালাগুরু(বভূষিতং ॥ 

স্তনাঢ্যা রূপসম্পন্ন।ঃ কুশলা নবযৌবনাঃ। 

ভজেয়ুঃ প্রমদা গাত্রৈঃ শীতদৈন্যাপহারিভিঃ ॥ 

শরচ্ছশাঙ্কবদন। নীলোত্পলদলেক্ষণ1ঃ। 

স্ক,রিত ভ্রলতাভঙ্গললাটতট কম্পন12 ॥ 

প্রলঘিবিলসতকাঞ্চ্যোবিশ্বীফলনিভাধর1ঃ । 

কূশোদর্ষ্যো ইতিবিস্তীর্ণজঘনো দ্বহনালস13 ॥ 
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কু্কুমাগুরুদিগ্ধাঙ্গীঃ ঘনতৃঙ্ছপয়েধরাঃ। 

স্গন্ধি ধৃপিতগরক্ষঅস্তাংশুকবিভূষণাঃ ॥ 

গাঢ়মালিঙগয়েযুস্তং নরং বনলতা ইব। 
প্রহলাদং চাম্ত বিজ্ঞায় তাঃ স্্রীরপনয়েৎ পুনঃ 

তাসামঙ্গবরশ্নেষনিবারিত হিমজ্বরং। 

ভোজয়েস্কিতমনন্চ তথাস্থথমবাপুয়াৎ ॥ 

দাহাভিভূঁতেতু বিধিং কুর্য্যান্বাহবিনাশনং । 

মবুফাণিতবুকেেন নিশ্বপত্রান্তসাপি বা ॥ 

দাহজরার্তং মতিমান্ বাময়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ। 

শতধৌতঘ্বতাভ্য ক্র দিহাদ্বা যণশজ,ভিঃ ॥ 

কোলামল কসংঘুটক্তিঃ শুকধান্তাক্নংযুতৈঃ | 

অস্রপিষ্টেঃ স্থশীইতশ্চ ফেপণিলাপল্লবৈস্তথা ॥ 
অক্সপিষ্টেস্ত শীতৈর্বা পল।শতরুট্জ দিরহেৎ। 

বদরীপল্লবোখেন ফেনেনারিষ্টকস্য চ॥ 

লিপ্রেইঙ্গে দাহতণ্সূচ্ছ? সর্বঘৈব প্রশাম্যতি 

যবাদ্ধকুড়বৎ পিষ্ট মগ্রিষ্ঠাদ্ধপলং তথা ॥ 

অস্ত্র প্রস্থশতোন্মিশ্রং তৈলপ্রশ্থৎ বিপাচয়েৎ। 

এতত প্রহ্লাদনং তৈলং জরদাহবিনাশনং ॥ 

হ্যগ্রোধানির্গণো যস্ত কাঁকোপ্যাদিশ্চ যোগণঃ। 

উতপলাদিগণে। যস্ত পিক্টর্ব। তৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥ 

তত্কষায়'অসংপিদ্ধাঃ শ্রেহাশ্চাভ্যঞ্নেহিতাঃ। 

তেষাং শীতকষায়ে বা দাহার্তমবগাহয়েত ॥ 

দাহবেগেত্বতিঞ্র। ভল্মাছগ্ধংত্য মানব । 
পর্িষিচ/ান্বৃভিঃ শীতৈঃ প্রলিস্পেচ্চন্নাদিভিঃ ॥ 

সানন্দ। দ'নননপণা শ্লিবেঘুর্বরাঙ্গ নাঃ । 

পেলব্ক্োমম৭ €.শ্চন্দন্র্পয়োধরা১ ॥ 

সপ ন্প্শব 

পঞ্ঞ্হ 
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বিভ্রত্যোহজত জশ্চিত্রা মণিহারবিভৃষিত1ঃ | 

ভজেযুস্তাঃ স্তনৈঃ শীটতঃ স্পশস্ত্যোহন্ধুরুহৈঃ স্থটথঃ ॥ 
প্রহলাদং চাস্যবিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েন পুনঃ। 

হিতং চ ভোজয়েদন্ং তথাপ্পোতি সুখং মৃহৎ ॥ 
পিত্তজরোক্তং শমনং বিরেকোহইনাদ্ধিতৎ চ যৎ। 
নিহরেও পিত্বমেবাদৌ জরেষু সমবান্মিষু ॥ 
ছুন্নিবারতরং তদ্ধি জরার্তেষু বিশেষতঃ । 
ছর্দিমুচ্ছাপিপাসাদীনবিরোধাজ্জরস্ত তু ॥ 
উপদ্রবান্ লয়েচ্চাপপ প্রত্যনীকেন হেতুন!' 

বিশেষমপ্রং চাত্র শৃণুপদ্রবনাশনৎ ॥ 

মধুকং রঞ্জনীমুস্তৎ দাঁড়মৎ চাক্রবেতসং। 

অঞ্জনং তিন্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুখপলং ॥ 

ত্বচং ব্যান্রনধং চৈৰ নাতুণুঙ্ষরসোমধু। 

দিহাদেভিজরাত্রস্ত মধুণ্ ক্তযুটতঃ শিরঃ ॥ 
শিরোইভিতাপ-সংমোহ-বাম-হিকা-গ্ুবেপথুন্। 

গ্রদেহে। নাশয়তোষ জ্ধিতানমুপদ্রবান্ ॥ 

মধুক্মথহীবের মুৎপলাশি নধুলিকাং । 

শীছু। চুর্ণান মধুন। সর্পিঘাচ জয়েদ্বমিং ॥ 
কফপ্রসেকাশ্যকণিত-হিকশ্বাসাংশ্চ দারুণান্। 

লিহন্ জরার্ত-ম্রকলাং পিপগলীঞ্চ সমাক্ষিকাং ॥ 

কামেশ্বানেচ মধুন। সপিষ। স্ স্থথী ভবেছি। 

বিদারীদাড়িনৎ লোধং দাধিথৎ বীঁজপুরকং ॥ 

এভিঃ প্রদিহ্যান্ম,দ্ধীনং তৃভবাহার্ভন্ত দেহিনঃ। 

দাড়িমন্ত সিতায়াশ্ দ্রাক্ষামলকয়েশস্তথা ॥ 

বৈরম্যে ধারয়ে কল.কং গতুষঞ্চ। যথ। হিতং। 

ক্ষীরেক্ষুরসমাধীকসর্পিক্তৈলোঞ্ণবারিভিঃ ॥ 
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শৃন্তে মুগ্ধি, হিতং নস্যং জীবনীয়শৃতং দ্বৃতং । 
চূর্ণিতত্রিফলাশ্তামাতৃবৃৎ পিপপলীসংযুতঃ ॥ 
সক্ষৌদ্রঃ শর্করাযুক্তো বিরেকন্ত প্রশস্যতে। 
পক্কে পিত্বজ্বরে রক্তে চোদ্ধীগে বেপখৌ তথা ॥ 
কফবাতোথয়োরেবং স্নেহাভ্যঙ্গৈ বিশোধয়েৎখ। 

হৃতদোষো ভ্রমার্তস্ত লিহাৎ ক্ষৌদ্রদিতাভয়াঃ | 
বাতত্বমধুরৈধ্যোজযা নিরূহ। বাতজে জ্বরে । 

বিভজ্য দোষং প্রাণ।ঞ্চ বথাস্বং বাস্ছবাসনং ॥ 

উৎ্পলাদিকষাবাট্যাশ্চন্দনোশীরসংযুত1:। 

শর্করামধুর1ঃ শীত: পিন্তজ্রহরা1 মতাঃ ॥ 

আমআ্রাদীনাং ত্বচং শহ্ঘং চন্দনামলকোত্পলৈঃ। 

গেরিকাঞ্জনম্তরিষ্ঠ।মুণ।লান্তথ পদ্ম কং ॥ 

শরক্ষপিষ্টন্ত পয়লা শর্রামধুসংযুতং । 
নুপৃতৎ শীতলং বস্তি দুক্সনানায় দাপয়েৎ | 
জ্বরদাহাপহং তেষু সিদ্ধঞ্চেবান্থবাসনৎ । 

আরগ্বধগণক্াথাঃ পিপল্যাদিলমাবুতাঃ ॥ 

সক্ষৌভ্রা এব দেয়1ঃ স্থ্যঃ কফজবরবিনাশন।2 | 
কফদ্বৈরেব সংসিদ্ধা দ্রটব্যশ্চাপ্যনু বাসন।2 ॥ 

সংসর্গে সন্নিপাতেচ সংস্থ্ঠা বন্তয়োহি তা | 

সংস্য্টেরেব সংস্থ্ট। দ্রব্যৈেশ্চাপ্যন্ুবাসন।2 ॥ 

বাতরোগাপহাঃ সর্বে স্নেহ! বে সম্যগীরিত12। 

বিনা তৈলং ত এব ম্্ষোজয। মারুতজে জরে ॥ 

নিখিলেনোপযোত্য।শ্চ তত্রবাভ্যঞ্জনাদিঘু। 

পৈত্তিকে নধুরৈস্তিটক্তঃ সিং সপ্পিঃ প্রযুজ্যতে ॥ 
প্লৈদ্মিকে কটুতিক্তিশ্চ মংস্থষ্টানীতরেধু চ। 
হৃতাবশেষং পিতৃস্ ত্বকৃস্থ' জনক্মতি জ্বরৎ ॥ 
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পিবেদিক্ষুরসং তত্র শীতং ৰা শর্করোদ কূং। 

শালিবঠিকয়োরন্নমন্্রীয়াৎ ক্ষীরসংগ্ল,তং ॥ 

কফবাতোখয়োরেব স্বেদাভ্যঙো প্রযোজয়েৎ। 

দ্বতং ঘ্বাদশরাত্রাত্ দেয়ং সর্ধজরেষু 6 | 

তেনান্তরেপাশয়ং স্বঙ্গতা দোষ ভবস্তি ছি। 

ধাতৃন্ প্রক্ষোভ়ন্ দোষে। মোক্ষকালেবলীয়তে | 
তেন ব্যাকুলচিত্তস্ত জ্রিয়মাণ ইবেহতে । 

লবুত্বং শিরসঃ শ্বেদে। মুখমাপাণুপাকিচ ॥ 

ক্ষবথুশ্চান্নকাজ্ষাচ জরমুক্তস্য লক্ষণং। 

শত্তৃক্রো ধোস্তবো! ঘোঁরে। বলবর্ণাপ্লিসাদক£ ॥ 

রোগরাট, রোগসংঘাতে। জ্বর ইত্যুপদিষ্ঠাতে । 
ব্যাপিত্বাৎ সর্বসংস্পর্শাৎ কৃচ্ছ ত্বাদস্তসম্ভবাৎ ॥ 

অন্তকোহোষ ভূতানাং জর ইত্যুপদিসশ্টতে ॥ 

চত্বারিংশতমোহধ্যায়ঃ | 
স্পা স্পস্ 

অথাতোইতীসার প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ & 

গুর্বতিন্গিগ্কক্ষেোকদ্রবস্থলাতি শীতটৈঃ | 

বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাধ্মৈশ্চাপি ভোজনৈঃ ॥ 

ল্সেহাদ্যৈরভিযুকশ্চ মিথ্যাযুক্র্বরষাদ্ ভয়াৎ। 
শোকাদ, ্ টাুমদ্যাতিপানাৎ সাতবর্ত, পর্য্যস্নাৎ ॥ 
জলাভিরমপৈর্বেগবিঘাতৈ: কমিদোষতঃ । 

নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে॥ 
সংসষ্যাপাং ধাতুরস্তঃ কৃশানুং বর্চোমিআোমারুতেন প্রন: | 

বৃদ্ধোংতীবাধঃ সরত্যেব যণ্মাৎ ব্যাধিং ঘোরং তং ত্বতীসারমাহু: ॥ 
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এটৈকশঃ সর্বশশ্চাপি দোষৈঃ শোকেনান্তঃ ষষ্ঠ আযেন চোক্তঃ | 

কেচিৎ প্রাহর্নৈকরূপ-প্রকারং নৈবেত্যেবং কাঁশিরাজ শ্ববোচতৎ ॥ 

দোষাবস্থাস্তস্যনৈকপ্রকারাঃ কালে কালে ব্যাধিতস্যোস্তবস্তি । 

হরাভিপায়ুদরকুক্ষিতোদ গাত্রাবসদানিলসন্নিরোধাঃ ॥ 

বিট্সঙ্গ আধ্মানমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥ 

শৃলাবিষ্টঃ সক্তমুক্রোন্ত্রকৃজী অস্তাপানঃ সন্নকট্যুরুজজ্বঃ । 
বর্চোমু্চতান্নমল্পং সফেনং রক্ষং শ্টাবং সানিলং মারুতেন ॥ 

ছুর্গন্ধাঞ্জং বেগবন্নীসতোয় প্রখ্যং ভিন্নং স্থিশ্নদেহোহতিতীক্ষং | 

পিততাৎ পীতং নীলমালোহিতং ব1 তৃষ্ণা মৃচ্ছণদাহপা কজরার্তভঃ ॥ 
তন্ত্র নিদ্রা গৌরবোতক্লেশসাদী বেগাশস্কী স্ৃষ্টবিটকোইপিভূয়ঃ | 
শুরুং সান্দ্রং শ্লেম্ণণ প্লেশ্বযুক্তৎ ভক্তদ্বেধী নিম্বনং হৃ্টরোম] ॥ 

তন্ত্রাযুক্তে! মোহমদাস্য শোষোবর্চঃ কুর্য্যাটন্নকবর্ণং তৃষার্তঃ। 

সর্ববোদুূতঃ সর্বলিঙ্গোপপত্তিঃ রুচ্ছ,শ্চায়ং বালবৃদ্ধেষ্লাধ্যঃ | 

তৈস্তৈ্ভাবৈঃ শোচতোহল্লাশনন্য বাম্পো ব্গঃপক্তিমাবিশ্যজস্তো2। 

কোষ্ঠং গত্ব! ক্ষোভয়ন্ যস্য রক্তং তচ্চাধস্তাৎ কাকনত্তী প্রকাশং ॥ 
বঙ্চোমিশ্রং নিঃপুরীষং সগন্ধং নির্গন্ধং ব1 সার্য্যতে তেন কোষ্ঠাৎ। 

শোকোৎ্পন্নো ছুশ্চিকিৎস্যোহ তিমণত্রং 

রোগো। বৈদ্যৈঃ কষ্ট এব প্র্দষ্টঃ ॥ 

আমাজীর্ণেঃ প্রদ্রত।: ক্ষোভয়ন্তঃ কেণষ্ঠং দোষ: সম্প্রহ্ষ্টাঃ সতক্তং | 

নানাবর্ণৎৎ নৈকশঃ সারয়ক্তি কৃচ্ডাজ্জস্তোঃ ষ্ঠমেনৎ বদস্তি | 
সংস্থমেভির্দোষৈস্ত ন্যন্তমপস্থবসীদতি । 

পুরীবং ভূশহুর্ন্ধং বিচ্ছিন্ন চামদংজ্ঞিতং | 

এতান্টেব তু লিঙ্গানি বিপবীহানি যস্যতু। 

লাঘবঞ্চ মন্তষাস্য তস্যপক্কং বিনির্দিশেৎ ॥ 

সর্পির্মেদোবেসবারাশ্বতৈলমাজং ক্ষীরং ক্ষৌদ্রন্নপং অবেদঘযতৎ। 

মঞ্জিষ্ঠাভং মস্তলুঙ্গোপমং ব1 বিশ্রং শীতং প্রেতগন্ধাঞ্জনাডং | 
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রাজীমন্ব। চন্দ্রকৈঃ সম্ভতং ব! 

পৃযপ্রখ্যং কর্দমাভতথোষ্ণং। 

হন্যাদেতদ্ যত প্রতীপং ভবেচ্চ 

ক্ষীণং হন্যুশ্চোপনসর্গাঃ প্রভৃতাঃ ॥ 
'অসপ্বতগুদৎ ক্ষীণং হুরাধ্মাতমুপদ্রতং । 

গুদে পক্কে গতোম্মাণমতীসা রকিণং ত্যজেৎ ॥ 

শরীরিণামতীসারঃ সংভূতো! যেন কেনচিৎ। 

দোষাণামেব লিঙ্গ।নশে কদাচিন্নাতিবর্ততে ॥ 

স্েহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত বহুশুলপ্রবাঁহিকঃ। 

বিস্ুচিকানিঙগিতৃস্ত চান্যে। ইজীর্ণনিমিত্তজঃ ॥ 

বিষার্শঃ কমিসম্ভৃতো। ষথাস্ব ন্দো বলক্ষণঃ। 

আমপক্ষক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিম়াধতঃ ॥ 

অতঃ সব্বাতিসারাস্ত জ্েয়।ঃ পক্কামলক্ষণৈ। 

তত্র লক্ঘনমেবাদৌ পূর্র্বরূপেষু দেহিনাং ॥ 

ততঃ পাচনসংঘুক্তং ববাপ্বাদিক্রমো হিতঃ। 

অথবা বাময়িত্বা তু শূলাধাননিপীড়িতং ॥ 

পিপপলীসৈন্ববাস্তোভির্লজ্বনাৈযৈরুপাচরেৎ। 
কার্যৎ চ বমনস্যান্তে প্রায়শো। লঘুভোজনং ॥ 

খড়যৃষষবাগূষু পিস্পল্যাদ্যেব যোজয়েৎ। 

অনেন বিধিন! চাষং যস্য বৈ নোপশাম্যতি & 

হরিদ্ৰা্দিং বচদ্দিং ব পিবেত প্রাতঃ স মানবঃ | 

'আমাতিসারিণাৎ কার্ধ্যং নাদে। সঙ্গ হুণৎ নৃখাং ॥ 

,তেষাৎ দোষাঃ বিবদ্ধাঃ প্রাকৃপনয়স্ত্যাময়ানিমাল্। 

প্লীহপাণ্,াময়ানাহমেহ কুষ্টোদরজরান্ ॥ 

শোক গুল গ্রহণ্যর্শঃ শুলালদকন্ৃদ্গ্রহান্। 

সশুলং বহুশঃ স্বচ্ছ ছিবন্ধং ষোইভিসাধ্যতে ॥ 



১০৬ হত 1 অধ্যায় ৪1] 

দোষান্ স্লিচিতান্ বাথ পথ্যাতিঃ সংপ্রবর্তয়েৎ। 

ষে৷ ইতিদ্রবং প্রভৃতঞ্চ পুরীষমতিসার্ধ্যতে !॥ 
তস্যাদৌ বমনৎ কুর্ধযা$ পশ্চাল্গজ্বনপাচনং। 
স্মোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোহতিসার্ধ্যতে | 
অভয়া পিপ্পলী কল কৈঃ স্থুখো্ঃত্তৎ বিবেচক়েৎ। 

আমেচ লঙ্ঘণং শস্তমাদৌপাচনমেব ৰা ॥ 
যোগাশ্চাত্র প্রবক্ষান্তে আমাতীসারমা শনাঃ। 
দেবদারুবচামুক্তানাগরা তি বিষাভক্নাঃ ॥ 

অভয়াধান্যকং মুত্তং বালকং বিশ্বমেব চ। 

মুস্তং পর্পটকং গুঠী বচানাতিগ্রিযাভয়: ॥ 

অভয়াতিবিষাহিঙ্থু বচাসৌবর্চলং ভথা। 
চিত্রকৎ পিপপলীমুলং ব্চাকটুকরোছিণী ॥ 
পাঠাবৎসকবীপানি হুরীতকীমহৌষধং । 
ূর্বা নির্দহনী পাঠা ত্রযাষণং গজপিপ পলি | 
নিদ্ধার্থক! ভদ্রদারু শতাহ্বা কটুরোহিণী। 
এলা সাবরকং কুষ্ঠং হরিদ্রে কৌটজ1 বাঃ ॥ 
মেষশূলীত্বগেলেচ 'কমিত্বং বৃক্ষকানিচ। 

বৃক্ষাদনীবীরতরুবৃহভ্যে| দ্বে সহে তথা ॥ 
এরগুত্বকৃচ তৈন্দুষ্ষী দাড়িষী কৌটজী শসী। 
পাঠা তেজোবতী মুস্কং পিপপলী কোৌটজং ফলং ॥ 
পটোলদীপাকো বিবং হরিদ্রে দেষদারুচ | 
বিড়জমণয়া পাঠ! শুঙ্গবেরং ঘনং বচ1॥ 
বচা বংসকবীজানি সৈদ্ধবং কটুরোহিপী। 
হি্ুবংসকবীজানি বচাবিবশলাটু চ | 
নাগরাতিবিধা সুস্তং পিপল বাৎলকং -ফলং। 

মহৌধধৎ প্রতিবিব!. মুদ্তং চেত্যামপাচনাঃ । 
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প্রযোজ্য বিংশতিষ্্যোগ।ঃ শ্লোকার্ধরিহিতাত্বিমে | 
ধান্যাক্লোষ্ান্থমদ্যানাং পিবেদন্যতমেন ব। 

নিঃকাঁথান্ বা পিবেদেষাং সুখোষ্ণান্ সান্ধুসাধ্রিতান্। 

নিখিলেনো পদিষ্টোহয়ং বিধিরামোপশান্তয়ে ॥ 

হরীতকীমতিবিষাৎ হিস্থুসৌ বচ্চলৎ বচাং। 
পিবেৎ স্থথান্বুন। জন্তরামাতীসারপীড়িতঃ ॥ 

পটোলং দীপকং ধিল্বৎ বচাপিপ্ললীনাগরম্ । 

মুস্তং কুষ্ঠৎ বিড়ঙগঞ্চ পিবেদ্বাপি সুখান্থুন। ॥ 

শৃঙ্গ বেরং গুড়,চীঞ্চ পিবেছুষ্ণেন বারিন।। 

লবণান্তথ পিপ্পল্যে। বিড়ঙ্গানি হরীতকী ॥ 

চিত্রকং শিংশপ! পাঠা শাঙ্গ ৷ লবণানিচ। 
হিন্তু বৃক্ষকবীজানি লবণানিচ ভাগশঃ ॥ 

হস্তিদস্ত্যথ পিপ্পল্যং কল্কাবক্ষসমৌস্থতৌ । 

বচাগুড়চী কাগানি যোগোহয়ং পরমোমতঃ | 

এতে সুখান্ুশ! যোগা দেরাঃ পঞ্চ সতাং মৃতা2। 

পয়স্থ্যতক্কাথ্য মুস্তানাং বিংশতিন্ত্রিগুণাস্তসি ॥ 

্ষীরাবশিষ্ট২ তত্পীতং হস্ত্যামৎ শুলমেব চ। 

নিবৃত্বেঘামশুলেরু যস্য,ন প্রগুণোইনিলঃ ॥ 

স্তোকং স্তে।কং কজামচ্চ সশুলং যেইতিসাধ্যতে | 

সক্ষারলবণৈবু'ক্তৎ মন্দাপ্রিঃ প্রপিবেদ্ত্বৃতং ॥ 

্মীরনাগরচাঙ্গেরীকোলদধ্যম্নসাধিতং । 

সর্পিরচ্ছৎ পিবেদ্বাপি শূলাতীসারসান্তয়ে ॥ 
দপ্পা তৈল ঘ্বতং পক্কং সব্যোষজাতিচিত্রটকঃ। 

সবিল্লপিপ্ললীমূলদাড়িমৈর্ব্ব(রুগস্থিতৈঃ ॥ 
নিথিলো। বিধিকুক্ষোহয়ং বাতঙ্নেশ্োপশাস্তয়ে । 

তীক্ষোষ্থব্জ্যমেনস্ধ বিদধ্যাৎ পিত্হজ ভিষক্ ॥ 
১৬ 
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বথোক্তমুপবাসান্তে ষবাগৃশ্চ প্রশস্যতে । 

বলয়োরংশ্ুমত্যাঞ্চ শ্বদংস্রাবৃহতীষু চ॥ 
শতাবর্ধ্যাঞ্চ সংসিদ্ধাঃ স্শীতাঃ মধুসংযুতাঃ। 

মৃদগাদিযুচ যুষাঃ স্যর্দীপনৈঃ সুসংস্কৃতাঃ ॥ 

মৃদ্তিদদীপনৈস্তিকৈর৫ঘবৈঃ স্যাদামপাচনং । 
হুরিদ্রাতিবিষা পাঠা বৎসবীজরসাঞ্জনং ॥ 

রসাঞ্জনং হরিদ্রে হ্থে বীজানি কুটজস্য চ। 

পাঠা গুড়,চীভূনিত্বস্তথৈব কটুরোহিণী ॥ 
এতৈঃ শ্লোকার্ধ-নির্দিষ্টেঃ কাথ।ঃ স্থাঃ পিত্তপাচ ন1ঃ। 

মুস্তং কুটজবীজানি ভূনিশ্বং সরসাঞ্জনং ॥ 

দাববী ছুরালভ বিন্বং বাঁলকং রক্তচন্দনং। 
চন্দনং বাঁলকং যুস্তং ভূনিম্বং সহ্রালভং ॥ 

মৃণালং চন্দনং রোখং নাগরং নীলমুতপলং। 
পাঠা মুস্তং হরিদ্রে ছে পিপ্ললী কৌটজং ফলং। 
ফলত্বচৎ বৎসকস্য শূঙ্গবেরদ্বতে বচা। 
ষড়েতেইভিহিত1 ষোগ!ঃ পিত্তাতীসারনাশন1ঃ ॥ 
বিবশক্রযবান্তোদবালকাতিবিষাকৃতঃ ৷ 

কষায়োহস্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্তবং ॥ 

মধুকোৎপলবিন্বাত্র ভীবেরোশীরনাগরৈঃ | 

_ ক্কতঃ কাথে মধুযুতঃ পিত্তাতীসারনাশনঃ ॥ 

যদ1 পককোইপ্যতীসারঃ সরত্যেবমুুমুছঃ | 
গ্রহণ্যা মার্দবাজ্জস্তেস্তত্র সংস্তস্তনং ছিতং 

সমজ1 ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা লোখমুস্তকং । 

শালসলীবেষ্টকং রোধৎ বৃক্ষদাড়িময়োত্বচৌ ॥ 
আত্রাস্থিমধ্যৎ লোধঞ্চ বিবমধ্যং প্রিয়ঙ্গবঃ। 

মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দীর্ঘবৃত্তত্বগেবচ ॥ 
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চত্বার এতে যোগাঃ স্থযঃ পক্কাতীসারনাশন।ঃ । 
উক্ত য উভষোজ্যাস্তে সক্ষৌপ্রান্তুলান্দুনা ॥ 

মৌস্তৎ কষায়মেকং বা পেয়ং মধু সমাযুতং.। 
লোধাম্বষ্ঠ প্রিয়্ংগ্বাদীন্ গণাননব প্রযোজয়েৎ ॥ 
পল্মাৎ সমঙ্গাৎ মধুকং বিবন্বন্ুশলাটুবা । 
পিবেত্রগুলতোয়েন সক্ষৌব্রমগদক্করৎ ॥ 
কচ্ছুরামূলকল্কৎ বা*উদুম্বরফলোপমৎ। 
পয়ন্তাচন্দনং পদ্ম! সিতামুস্তাজকেশরৎ ॥ 

পক্কাতীসাদ্ং যোগোহয়ৎ জয়েৎপীতঃ সশোণিতৎ। 

নিরামরূপৎ শুলার্ভং লঙ্বনাঁদ্যৈশ্চ কর্ষিতৎ ॥ 
নরৎ রুক্ষমবেক্ষ্যাগ্সিং সক্ষারং পায়য়েদ্ ঘ্বৃতং। 

বলাবুহত্যংশুমতী কচ্ছুরামূল সাধিতং | 

মধুক্ষিতৎ সমধৃকং পিবেচ্ছুলৈরভিক্রুতঃ | 

দাবর্বা বিন্বকণ। দ্রাক্ষা কটুকেন্দ্রষবৈত্বতং ॥ 

সাধিতং হস্ত্যতীসারং বাতপিত্তকফাত্মকৎ । 
পয়ে। দ্বতঞ্চ মধুচ পিবেচ্ছংলৈর ভিন্রুতঃ ॥ 

সিতাজমোদকটুশ্ী মধুটকরবচূর্ণিতৎ । 
আবেদনং স্থসম্পককং দীন্তাগ্নেঃ স্থচিরোখিতং ॥ 

নানাবর্ণমতীসারৎ পুটপাকৈরুপাচরেৎ। 

ত্বকৃপিগুং দীর্ঘবৃস্তস্ত পল্মকে সরসংযুতৎ ॥ 

কাশ্মরীপদ্মপত্রৈশ্চাঝেষ্ট্য সুত্রেণ তং দৃঢৎ । 

মৃদাবলিপগ্তং স্থুকৃতমঙ্গারেঘবকূলয়েৎ ॥ 

্বিন্নমুদ্ধত্য নিঃপীড্য রসমাদায় তৎ ততঃ । 

শীতৎ মধুযুতং কৃত্বা পায়য়েতোদরাময়ে ॥ 

জীবস্তীমেষশূঙ্গাদিঘেবং দ্রব্যেধু সাধয়েত। 

তিত্তিরং লুঞ্চিরং সম্যক্ নিঃকষ্টান্্স্ব পুরয়েৎ ॥ 
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ন্যগ্রোধাদদিত্বচীৎ কল.কৈঃ পুর্ব্ববচ্চাবকল্পপেৎ । 

রসমাদায় তন্তাথ স্ুস্থিন্শ্ত সমাক্ষিকং | 

শর্করোপহিতৎ শীতং পায়য়েচ্চোদরাময়ে । 

লোধ্চন্দনবষ্ট্াাহ্বদা বর্বাপাঠাসিতোৎপলান্ ॥ 
তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টান্ দীর্ঘবৃন্তত্বগন্ধিতান্ : 
পুর্ব্ববৎ কুলিতাত্ৃম্মীউ্রসমাদায় শীতলং ॥ 

মধাক্তম্পাক়য়েচ্চ তৎকফপিভ্রোদরাময়ে ) 
এবং প্রারোক্ৈত কুব্র্বাত বটাদীনাং বিধানবিৎ ॥ 
পুটপাকান্ যথাযোগং জাঙ্গলোপহিহান্ শুভান্। 
বহুশ্রেক্মসরক্রঞ্চ মন্দবাতং চিরোখিতং ॥ 

কৌটঙ্গং ফাণিতঞ্চাপি ভন্তাভীসারমোলসা । 
অহবষ্ঠাদি মধুযুতং পিপ্লল্যাদিসমন্থিতং ॥ 

পৃশ্রিপর্ণীবলাবিল্ব বাঁলকোৎ্পলপসান্যট কঃ । 

সনাগরৈঃ পিবেৎপেয়াং সাধিভাঁমুদরাময়ী ॥ 
অরলুত্বক্ প্রিয়নুঞ্চ মধুকং দাঁডডিমাঙ্ক,বাঁন্। 
আবাপ্ পি্ট। দৃধনি ষবাগূং সাধয়েদদ্রবাং ॥ 

এষা সর্বশান তীসারান্ হস্তিপক্লানসংশয়ং | 

রসাঞ্জনৎ সাতিবিষং ত্বগ্বীজং কৌটজং তথ! ॥ 

ধাতকীনাগরক্ৈব পায়য়ে স্গু,লাশ্বন1। 

সশূলরক্তজং ঘ্বন্তি যোগা মধুনমনিত12 ॥ 
মধুকং বিষবপেশ্তশ্চ শর মধুসতযুতাঃ। 

অতীসাঁরং নিহন্থাশ্চ শালীবষ্টিকয়োঃ কণা: 
তদ্বললীঢং মধুযুতং বদরীমূলমেবতু । 

বদর্ধ্যর্জ,নজন্বাত্র শল্লকীবেতসত্থচঃ ॥ 
শর্করা: ক্ষৌব্রসংবুক্ত1 পীতা ক্স্থ্যদরাময়ং । 
এতৈরেৰ যবাগৃশ্চ মণ্ডান্ যুধাঁংশ্চ কারয়েৎ॥ 
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পাঁনীয়ানি চ ভৃষ্ণাস্থ দ্রব্যেঘেতেষু যুদ্ধিমান্। 
কতং শান্সলিবৃস্তেযু কষায়ং হিমসংভ্তকং ॥ 

নিশাপর্যু্বিতং পেয়ং সক্ষৌদ্রং মধুকান্বিতং । 
বিবন্ধবাতবিট্শূলপরীতঃ সপ্রবাছিকঃ ॥ 

সরক্তপিত্তশ্চ পয়ঃ পিবেভ্তুষ্ণা সমন্থিতঃ। 

যথামৃতং তথাক্ষীরমতীনারেষু পুজিতং ॥ 

চিরোখিতেষু তৎপেয়মপান্তাগৈক্ত্িভিঃ শৃতৎ। 

দোষশেষৎ হরেতৃদ্ধি তম্মাৎপথ্যতমং ন্ম. তং ॥ 

হিতঃ স্নেহবিরেকো বা বস্তয়ঃ পিচ্ছিলাশ্চ যে। 

পিচ্ছিলাম্বরসে সিদ্ধং হিতং চ দ্বতমুচ্যতে ॥ 

শরুত] যস্ত সংস্ষ্টমতিসার্যেত শোণিতং। 

প্রাক পশ্চান্ব। পুরীবন্ত সরুক্ সপরিকর্তিকঃ ॥ 

স্িরিশুঙ্গাশৃতং সর্পিঃ পিবেৎ সক্ষৌত্রশর্করং | 
দাব্কীত্বকৃপিপ্ললীশুষ্ঠীলাক্ষাশক্রঘবৈদ্বতিং ॥ 

সংযুক্তং ভদ্ররোহিণ্যা পক্কং পেয়াদিমিশ্রিতং । 

ভ্রিদোষমপ্যতীসারং পীতং হস্তি সুদারুণং ॥ 

গৌরবে বমনং পথাং ষন্তস্যাৎ প্রবলঃকফঃ। 
জ্বরে দাহে সবিদ্বন্ধে মারতাদ্রক্তপিত্তবত ॥ 

সম্পর্কে বহুদোষেচ বিবন্ধে মুত্রশোধনৈঃ। 

কাধ্যমাস্থাপনৎ ক্ষিপ্রৎ তথাচৈবান্ুবাসনং ॥ 

প্রবাহেণ গুদত্রংশে মুত্রীঘাতে কটিগ্রহে । 

মধুরান্শূতং তৈলহ সঙপ্রির্বাপ্যন্গবাসনং ॥ 

গুদপাকস্ত পিত্তেন যন্ত শ্যাদহিতাশিনঃ। 

তত্র পিত্তহরা: সেকান্তৎসিদ্ধাশ্চান্থবামন| ॥ 

দধিমওসুরা-বিবসিদ্ধং তৈলং সমারুতে। 

ভোনে চ হিতৎ ক্ষীরং কচ্ছ,রামুল সাধিতং ॥ 
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অল্লাল্পং বহুশোরভ্তং সরুগ য উপরেশ্ঠাতে । 

যদাবাযুর্বিবদ্ধশ্চ পিচ্ছাবন্তিশ্তদাহিতঃ ॥ 

প্রায়েণ গুদদৌর্ব্বল্যং দীর্থকালাতিসারিণাং । 
ভবেত্ম্মদ্ধিতং তেষাং গুদে তৈলাবচারণহ ॥ 

কপিখশাল্সলী ফঞজী বনকার্পাসি দাড়িমাঃ। 

পৃথিকাকচ্ছুরাশেলুঃ শনশ্চুচ্চ, সদাধিকা ॥ 

শালপর্ণা পৃষ্ণিপণী বৃহতী কন্টকারিক1। 

বলাশ্বদৎষ্রা! বিন্বানি পাঠানাগরধান্তকং ॥ 

এষ আহারোনংযোগো হিতঃ সব্বাতিসারিণাৎ । 

তিলকল্্কো হিতশ্চাত্র মৌদ্গামুদ্ণারসম্তথা ॥ 

পিভ্তাতিসারী ষে! মর্তাঃ পিত্তলানি নিষেবতে। 

পিত্ত প্রহুষ্টৎ তস্যাশু রক্করাতিসারমাবহেৎ ॥ 

জ্বরং শূলং তৃষাং দাহং গুদপাকঞ্চ দারুণৎ | 

যো রক্তৎ শক তঃ পুর্ব পশ্চাদ্বা প্রতিসাধ্যতে ॥ 

স পল্লবৈব্বটাদীনাং সসর্পিঃ সাধিতং পয়£। 

পিবেৎসশকরাক্ষৌদ্রমথবাপ্যভিমথ্য তৎ ॥ 

নবনীতমুথে। লিহ্ান্তক্রং চানুপিবেওতঃ । 

পিয়াল শাল্লী প্রক্ষ শল্গুকী তিনিশত্বচঃ ॥ 
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মধুকং শর্করা লোপ পয়স্তামথ সারিবাহ ॥ 

পিরেচ্ছাগেন পয়সা সক্ষৌব্রাৎ রক্তনাশনীং । 

মঞ্জিষ্ঠাং সংরিবাঁখ লোধৎ পদ্মকং কুঁমুদাৎপলহ ॥ 

পিবেত পন্মাঞ্চ ছুগ্ধেন ছাগেনাহ্যৰ্ প্রশান্তরে। 

শর্করোত্পললোধ্াণি সমঙ্গা নধুকস্তিলাঃ | 

তিলামোচরমো লোত্বং তখৈব মধুকোহপলৎ । 

কচ্ছুর। তিলকহ্বশ্চ যোগাশ্চত্বার এবতু ॥ 
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আজেন পয়সা পেয়।ঃ সরক্তে মধুসংযুতাঃ। 

দ্রবে সরক্তে শ্রবতি বালবিন্বং সফাণিতং ॥ 

সক্ষৌদ্রতৈলং প্রাগেব লিহাদাশ হিতং ছি তৎ। 
কোশকারং স্বতে ভৃষ্টৎ লাজচুর্ণৎ পিতা মধু. ॥ 
সশৃলং রক্তপিত্তভোথৎ লীঢ়ং হস্ত্যদরাঁময়ং | 

খিল্বমধ্যৎ সমধুকং শর্করাক্গৌদ্র সংযুতং ॥ 
তও,লাম্বুবুতে। যোগঃ পিত্তরক্তোখিতং জয়েৎ। 

গুদপাকে চ যউক্তানস্তেইত্রাপি বিষয়ঃ স্মৃত1ঃ ॥ 

রুজায়াৎ বাপ্রশাম্যন্ত্যাং পিচ্ছাবস্তিহিতে! ভবেৎ। 
রক্ত বিড় দে(ষবভ্ুলং দীপ্তাগ্রিধ্যোহতিসাধ্যন্তে ॥ 

বিড়সত্রিফপাকুষ্ণাকবায়ৈস্তৎবিরেচয়েৎ । 

অথদৈরগ মিদ্ধেন পয়লা! কেবলেনবা ॥ 

ববাগুব্বিতরেত্তস্ত বাতন্ৈদীপনৈঃ কৃতাঃ। 
দীন্তাগ্রিন্নিচপুবীযো যঃ সাধ্যতে ফেনিলং শকৃৎ ॥ 

স পিবেৎ ফাণিতং শুষ্ঠী দধিটেতলপয়োঘ্বতং | 

স্বিন্নানি গুড়তৈলাভ্যাৎ তক্ষয়েদ্বদরাণি চ॥ 

ন্স্থিন্নান্ পিষ্টবন্থাপি সমং বিশ্বশলাটুভিঃ | 

দপ্লোপবুজ্য কুল্সাষান্ শ্বেতামন্থুপিবেত সুরাহ ॥ 

শশমাংসং সরুধিরং সমঙ্গাং সঘ্বতং দধি। 

থাদেদ্বিপাচ্য সেবেত মুদ্বন্নং শকৃতঃ ক্ষয়ে ॥ 

সংস্কতে। যমকে মাসযবকোলরসহ শুভঃ । 

ভোজনাথঞ্চ দাতব্যে। দধিদাডিমসাধিতঃ ॥ 

বিড়ৎ বিল্বশলাটনি নাগরং চাম্পেষিতং | 

দধুঃ সরশ্চ যমকে ভূষ্টো বচঠ ক্ষয়ে হিতং ॥ 

সশৃলংক্ষীণবচ্চ। যো দীপ্তাগ্রিরতি সাধ্যতে । 

স পিবেদীপটনৈযু,কং সপিঃনঙগাহকৈঃ সহ ॥ 
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বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্ত । 

প্রবাহমাণস্ত মুহুম্মলাক্তং প্রবাঁহিকাং তাং প্রবদস্তি তজ্জ্ঞঃ ॥ 

প্রবাহিক! বাতকৃতা সশৃল1 পিত্তাৎ সদাহ1 সকফ। কফাচ্চ। 

সশোণিতা শোণিত সম্ভবাস্ত তে স্েহরুক্ষপ্রভবামতাস্ত ॥ 

তাসামতীসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমং চামধিপক্কতাঞ্চ। 

ন শান্তি মায়াতি বিলজ্বনৈর্ধ| যোগৈরুদীর্ণা যদি পাচনৈর্বা ॥ 
ত1ঃ ক্ষীরমেবাশুশৃতৎ নিহস্তি তৈলং তিলাঃ পিচ্ছিলবস্তয়ন্চ | 

আর্দিকূশৈঃ সংপরিবেষ্টিতানি বৃস্তান্যথার্্রাণি হি শাল্সলীনাং । 

পক্কানি সম্যক পুটপাঁকযোগেনাপোথ্য তেভ্যো রসমাদর্দীত ॥ 

ক্ষীরৎ শৃতং তৈলহবির্বিমিশ্রং ককেন বষ্টিমধুকস্য বাপি। 

বন্তিৎ বিদধ্যাৎ ভিষগপ্রমত্তঃ প্রবাহিকা মূত্রপুরীষসঙ্গে ॥ 

দ্বিপঞ্চমুলীক্কথেতেন শূলে প্রবাহমাণস্য সমাক্ষিকেণ । 

ক্ষীরেণ চাস্থাপনমগ্র্যমুক্তং তৈলেন বুপ্ত্যাদন্তববাসনং চ ॥ 
বাতদ্রবর্গে লবণেষু চৈব তৈলং চসিদ্ধং হিতমন্নপানে । 

লোখৎবিড়ং বিন্বশলাটুচৈব লিহ্যাচ্চ তৈলেন কটুত্রিকাল: 
দপ্লা সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভূঙ্জীত নিঃসারকপীড়িতস্ত | 

স্থৃতগ্তকুপ্যকথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্ তেন ॥ 

শূলার্দিতো! ব্যোষবিদারিগন্ধা সিদ্ধেন দুপ্ধেন হিতায় ভোজ্যঃ । 

বাতদ্রসংগ্রাহকদীপনীয়ৈঃ কৃতান্রসাংশ্চাপ্যুপভোজয়েচচ ॥ 

থাদেচ্চ মৎস্যান্ রসমাপ্র,য়াচ্চ বাতদ্রসিদ্ধং সম্বতং সততৈলং । 

এণাব্যজাঁনান্ত বটপ্রবালৈঃ সিদ্ধানি সাদ্ধং পিশিতানি থাদেৎ॥ 

মেধ্যস্য সিদ্ধত্বথবাপি রক্তৎ বন্তস্য দলা ঘ্ততৈলঘুক্তং । 

খাদেৎ প্রবুক্তৈঃ শিখিলাবট্জশ্চ ভুপ্জীত যুষৈর্ধি ভিশ্চমুখো ॥ 

মাষান্ স্থসিদ্ধান্ ঘ্বতমগ্যুক্তান্ খাদেচ্চ দপ্প! মরিচোপদংশান্ ॥ 

মহারুজে মৃত্রকচ্ছে, ভিষগ্বস্তিং গ্রাদাপয়েৎ। 

পয়োমধু স্বতোন্মিশ্রং মধুকোতপলসাধিতৎ ॥ 
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স বস্তিঃ শময়েত্বস্য রক্তদাহমথে| জর । 

মধুরোৌধপসিদ্ধঞ্চ হিতৎ তস্যান্থবাঁসনং ॥ 
রাত্রাবহনি বা নিত্যৎ কজার্তো যো ভবেররই | 

যথ1 যথা স তৈলঃ স্তান্বাতশান্তিস্তথা তথা ॥ 

প্রশান্তে মারতে বাপি শান্তিং যাতি প্রধাহিক1। 

তশ্মাৎ প্রবাহিকখরোগে মারুতৎ শময়েতিবক্ ॥ 

পাঠাজমোদাঁকুটজন্ত বীলং শুন্টি সম! মাগধিকাশ্চ পিষ্টাঃ। 

স্থান্থুপীত1ঃ শময়ন্তি রোগখ মেধ্ান্নসিদ্ধং সত্বৃতং পয়ো বা? 
শুঠি তং সক্ষবকং সটলং বিপাচ্য লীঢাময়মাশ্ড হন্তাৎ। 

গজাশনাকুস্তিকদাড়িমানাং পসৈঃ কৃতে তৈলঘ্বতে সদদ্ি ॥ 
বিশ্বান্থিত| পথ্যতম। ষনাগু ধাবোষ্ণছুপ্ধস্য তথ! চ পানহ। 

লবুনি পথ্যান্তথ দীপনানি নিগ্ধানি ভোজ্যান্যাদরাময়েষু ॥ 

হিতায় নিত্যং বিতরেদ্ধিভোজ্যং যোগাংশ্চ তাংস্তান্ ভিষগপ্রমন্তঃ। 

তঙ্চাপনয়নী লঘী দীপণী বস্তিশোধনী ॥ 

জরে চৈবাতি সারেচ যবাগুঃ সন্দা হিতা। 

রৌক্ষ্যাঙ্জাতে ক্রির। নিদ্ধারক্ষান্নেহনিমিত্তজে ॥ 

ভয়জে সাম্তবনাপুর্বা শোকজে শোকনাশিনী। 

বিষার্শঃ রুমি সম্ভৃতে হিতচো ভয়শম্মদা ॥ 

ছদ্দিমুচ্ছ? ভূডাদ্যাশ্চ সাধয়েদবিরোধতঃ | 
সমবায়ে তু দোষাণাং পুর্বং পিত্তমুপাচরেত্ ॥ 

জ্বরে চৈবাতি সারে চ সব্বত্রান্তত্র মারুতং। 

বস্যোচ্চারং বিনামূত্রং সম্যগ্বাযুশ্চ গচ্ছতি ॥ 

দীপ্তাপ্নেল ঘুকোট্টস্যস্থিত স্তস্যোদরাময়ঃ | 

কন্খ্মজা ব্যাধয়ঃ কেচিদ্দোষজ। সন্তি চাপরে ॥ 

কম্দমদোষোস্তবাশ্চান্তে কম্মজাস্তেষহেতৃক1ঃ। 

নশ্রন্তি ত্বত্রিয়াভিস্তে ক্রিয়াভিঃ বন্দসংক্ষয়ে 1 
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শাম্যস্তি দোষ সম্ভৃত। দোষসংক্ষয়হেতুভিঃ। 

তেষামরনিদান! যে প্রতিকষ্ট৷ ভবস্তি চ॥ 

মর্দবো। বছদোষ! বা কন্দমদোষোত্তবাস্ততে । 

কন্দদোষক্ষয়কতান্তেষাং সিদ্ধির্বিধীয়তে ॥ 
হুষ্যস্তি গ্রহণীজন্তোরগ্রিসাদন হেতুভিঃ | 

অতিসারে নিবৃত্তেইপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ ॥ 

ভূয়ঃ সন্দষিতে] বস্চিগ্র'হণীমভিদূষয়েৎ। 

তশ্মাৎ কার্ধযঃ পরীহারম্ত্বন্ীসারে বিরিক্তবৎ ? 

যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথ!1 । 

ষষ্ঠী পিতধরা| নাম যা. কল] পরিকীর্তিতা ॥ 

পক্কামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্তিত । 

গ্রহণ্যা বলমগ্রি হিঁ স চাপি গ্রহণীশ্রিতঃ ॥ 
তন্মাৎ সন্দ.ষিতে বহ্ছৌ গ্রহণীং সম্প্রহুষ্তি । 

একশঃ সর্বশশ্চৈব দোষৈরত্যর্থ মুচ্ছিতৈঃ ॥ 

সা ছুষ্টা বহুষোভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি । 

পক্কং বা সরুজং পুতি মুছর্বদ্ধং মুভত্রবং ॥ 

গ্রহণী রোগমাহুস্ত মাযুর্বেদ-বিদোঁজন12 । 

তস্যোৎ্পত্তৌ বিদাহান্নে স্দনালন্ত তৃট ক্লমাঃ ॥ 

বলক্ষয়োইরুচিঃ কাসঃ কর্ণক্ষেড়ান্ত্র কুজনং। 

অথ জাতে ভবেজ্জন্তঃ শূনপাদকরঃ কৃশঃ ॥ 

পর্রুগ্ লৌল্যতূট্ছর্দিঅরারোচকদাহুবান্। 
উদ্িগরেচ্ছুক্ত তিক্রান্নলোহধূমামগন্ধিকং ॥ 

প্রসেক-মুখবৈরশ্-তমকাকচি পীড়িতঃ। 

বাতাচ্ছ,লাধিটৈঃ পাযুহৃৎপার্খেদরমন্তটৈঃ 1 
পিস্তাং সদাছৈগুরভিঃ কফাত্তি.ভিক্ত্িলক্ষণৈ:। 
দোষবর্ণনখৈস্তদ্বত্বিশুত্রনয়নাননৈঃ ॥ 
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হৃৎপাওদরগুলার্শ: প্লীহাশঙ্কীচ মানবঃ। 

 যথাদোষোচ্ছ,স্তস্য বিশুদ্ধস্য যথাক্রমং ॥ 
পেয়াদিং বিতরে সম্যক্ দীপনীষোপসম্ভূতং । 

ততঃ পাচন সংগ্রাহিদীপনীয়গণত্রয়ং ॥ 

পিবেৎ প্রাতঃ স্থরারিষ্-গ্সেহূত্রন্থখাম্ুভিঃ । 

তক্রেণ বাথ তক্রং বা! কেবলং হিতমুচ্যতে ॥ 

কমিগুলোদরার্শোত্রী ক্রিক়াশ্চাত্রাবচারয়েখ। 

চূর্ণ, হিঙ্গাদিকং চাত্র স্বতং ব1 শ্লীহনাশনং ॥ 

কল্্কেন মগধাদেশ্চ চাঙ্জেরীস্বরসেনব1 । 

চতুগুণেন দধ্ধাচ ঘ্বুতং পিদ্ধং হিতং ভবে ॥ 

সর্বথ। দীপনং সর্দ্ঘং গ্রহণীরোগিণাং হিতৎ । 

জরাদীনবিরোধাচ্চ সাধস্েৎ শ্বৈশ্চিকিৎসিতৈ2 ॥ 

একচত্বারিংশভমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ শোষপ্রতিষেধং ব্যাখান্যামঃ । 

অনেকরোগানুগতো। বহুরোগ পুরোগমঃ । 

ছুর্ব্িজ্ঞেয়ে! ছুনিবারঃ শোষে। ব্যাধিম্মহাবলঃ ॥ 

সংশোধণাদ্রসার্দীনাং শোষ ইত্যতভিধীয়তে । 

ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইতু্যুচাতে পুনঃ ॥ 

রাজ্তশ্চন্্রমসো যন্মাদতুদেষ কিলাময়ঃ। 

তন্রাত্বং রাজযক্ষ্রেতি কেচিদাহুর্মনী ষিণঃ ॥ 

সব্যন্তৈর্জারতে দোষৈরিতি কেচিঘদস্তি ছি। 

একাদশানামেকন্িন্ সান্নিধ্যাতন্তযুক্তিতঃ ॥ 

ক্রিয়াণ। ফ্াবিভাগেন প্রাগেবোৎপাদনেন চ। 

এক এব মতঃ শোষঃ সন্গিপাতাত্মকো সতঃ ॥ 
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উদ্রেকাত্তত্র লিসানি দোঁষাণাং নিপতস্তি হি। 

ক্ষয়াদ্েগপ্রতীঘাতাছায়ামাৎ বিষমাশনাৎ ॥ 

জায়তে কুপিতৈর্দোষৈ ব্্যাপ্তদেহস্য দেহিনঃ । 
কফপ্রধানৈর্দোষৈহি রুদ্ধেস্থু রসবত্মন্ত ॥ 

অতিব্যবায়িনে! বাপি ক্ষণে রেতস্যনস্তর! । 

ক্ষীয়স্তে ধাতবঃ সর্ব ততঃ শুষ্যতি মানবঃ |। 

ভক্তদ্বেষো জ্বরঃ শ্বাস; কাসঃ শোণিতদর্শনং ৷ 

ল্রভেদশ্চ জায়স্তে ষড় জূপে রাজযক্ণি || 

রতেদোইনিলাচ্ফলৎ সঙ্কোচশ্চাৎসপার্্য়োঃ । 

জরে! দাঁভোহতিসারশ্চ পিভীত্রক্স্যচাগমত 11 

শিরসঃ পরিপুর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এবচ । 

কাসঃ কণ্ঠস্য চোধবংস নিজেয়ঃ কফকোপতঃ ॥ 

একাদশভিরেতৈর্ব! ষড়ভির্বাপি সমস্থিতৎ | 

কাসাতিসারপাশ্বীর্ভিশ্বরভেদারচিজ্টৈরত || 

ত্রিভিব্বা গীড়িতং লিইঈগজ্বরকানাস্থগাময়ৈত | 

জহাচ্ছোষার্দিতং জন্তমিচ্ছন্ স্ববিপুলং যশঃ || 

ব্যবায়শোকন্তাবীর্য্যব্যায়ামাধেবাপবাসতঃ । 

ব্রণোরঃক্ষতপীড়াভা।ং শোষানন্যোেবদস্তি হি 

বানায়শোবঃ শুক্রস্য ক্ষয়লিলৈরপদ্রতঃ | 

পাণ্ড,দেহ যথাপূর্ববং শীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ ॥ 
প্রধানশীলঃ শ্রস্তা্গঃ শোকশোষাপি তাদৃশঃ। 

বিন! শুক্রক্ষরকতৈর্রিকারৈরভিলক্ষিতঃ ॥ 

জরাশোষী কশোমনাশ্বল্পবুদ্ধিবলেন্ড্রিয়ঃ | 

শ্বসনোইরুচিমান্ভিন্রকাংস্য পাজহুতম্বরঃ ॥। 

ঠীবতি শ্নেম্বণ! হীনং ততৈবারতি পীড়িত । 

সন্প্রক্রতাপ্যনাসাক্ষঃ শুক্করুক্ষমলচ্ছবিঃ ॥ 
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অধব প্রশোষী শ্রস্তাঙ্গঃ সংভূষ্টপরুষচ্ছবিঃ | 

প্রন্থপগ্তগাত্াবন্সবঃ গুকক্লোমগলাননঃ ॥ 

ব্যারানশোধী ভূষ্নি্ঠমেভিরেব সমস্থিতঃ | 

উরক্ষতকতৈ লিঙ্গৈ: সতঘুক্শ্চ ক্ষতা্ষিনা 
রক্তক্ষয়াছেদনাভি ভ্তখৈবাহারধন্্রপাৎ। 

ব্রণিশ্ত ভবেচ্ছোষঃ সচাসাধ্যতমস্তবতঃ | 

ব্যায়ামভারাধায়নৈ ররভিঘাতাতিটমথূটনঃ ॥ 

কম্ধমণ! চাপুযুরস্োন বঙ্ষো। যস্য বিদারিতং এ 

তস্যোরলি ক্ষতে রক্তৎ পুয়: প্লেন্সাচ গঞ্ছতি । 
কাসমানশ্ছদরেচচ পীতরক্তাসিতারপং ॥ 

সস্তপ্তবক্ষাঃ সোহত্যর্থং দুয়নাৎ পরিতাম্যতি। 

৪রন্ধবদনোচ্ছাসে! ভিন্ন বর্ণস্বরে! নরঃ ॥ 

ক্ষাঞ্চিদেব শোযোহি কারণৈর্ভেদমাগতঃ । 

ন তত পোষলিঙক্গানাং সমন্তানাং নিপাতনং £ 

ক্ষয়া এব ছি তে জ্জেয়াঃ গ্রতোকৎং ধাতুসংক্ষয়াহ। 

চিকিংসিতৎ তু তেষাং হি প্রাগুক্কে ধাতুলংক্ষয়ে ॥ 

্বাসাঙ্গসাদকফদংঅ্বতালুপোষ ছর্দাগ্রিসাদমদপীনসকাসনিজ্াঃ। 

শাষেভবিষ্যতি ভবস্তি স চাপি চস্ধঃ 

ক্েক্ষণে। ভবতি মাংসপরো বিরংস্ঃ॥ 

স্বপ্রেযু কাকশল্লকিনীলকঠ গৃত্ান্তটথব কপয়ঃ কৃকলানকাশ্চ। 

ভং বাহয়স্তি স নদীর্বিজলাশ্চ 

গচেচ্ছুঙ্কাং ভ্তবূন্ পবনধূমদবার্দিতা'ষ্চ | 
মহাশনৎ ক্ষীয়মানমতীসার লিপীড়িতং । 

শুনমুফ্ষোদরং চৈবং যাশ্পণং পরিবর্জয়েত ॥ 
উপাচরেদাত্মবস্তং দপ্তামিষক্কশৎ নবং। 

স্থিরাদদিবর্গসিদ্ধেন ঘ্বতেনাজাবিকেন চ॥ 

১১ 
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স্লিগ্ধসা মৃদু কর্তব্যমুদ্ধিধাধশ্চ শোধনই। 
আঙ্কাপনং তথাকার্ধ্যৎ শিরসশ্চ বিরেচনং প্র. 

ববগোধুমশালীশ্চ রসৈর্ভ,জীত শোধিতঃ 

দৃড়েইগ্নেখ বৃংহয়েচ্চাপি নিবৃত্তোপদ্রবং নরং ॥ 
বাবারশোধিতং প্রায়! ভঙম্তে বাতজ গদাঃ | 

হনীয়োবিধিজ্তন্ৈ ভিতঃ স্িক্ষোইনিলাপহঃ ॥ 

কাকখনুলুকাননকুলান্ বিড়ালান্ গণ্ুপদান্ বাল বিলেশরাখুন্। 

শগা/ৎশ্চ দদ্যাদবিবধৈঃ প্রকারৈঃ সসৈম্ধবান্ সর্ষপটতৈলভষ্টান ॥ 

দেয়ানি মাংসানি চ জাঙগলানি সুপ! কীস্ুপরুসাশ্চ হৃদ্যাঃ। 

প্বোষ্ট নাগাখ্বতরাশ্বজানি দেয়ানি মাংসানি স্ুঙ্গল্িতানি ॥ 

মাংসোপদংশাহশ্চ পিবেদরিষ্টান্ মাধবী কযুক্তাঃ মদিবাশ্চ সেবা । 

র্কামূকাক্ষারজলোধিতেভাঃ কৃত্বা ববেত্ো বিবিপাধশ্চ ভক্ষ্যান্ ॥ 

ধখদেং পিবেৎ সর্পিবজাবিক" বা কুশে! রাগ" সঙ ভক্কালে। 

সর্পিমধুভ্াং ত্রিকটু প্রলিহাচ্চবাবিড়ঙ্গেপহিতহ ক্য়ার্তঃ ॥ 

মাংসাদমাংসেষু ঘ্ুতঞ্চ [সদ্ধং শোষাপহং ক্ষোদ্রক্ণাসমেত২ | 

দ্রাক্গাসিভা মাগধিকাবলেকঃ সক্ষৌদ্রতৈলক্ষরররোগঘাতী ॥ 

দ্ক্ষেন চাজেন সমাক্ষিকেন তুরঙ্গগন্ধতিলমাষচুর্ণং | 

সিতাশ্বগন্ধামগঞ্যোস্তবালাত চুর্ণধ ছুতৎ ক্ষৌদ্রমুতং প্রলিস্থাৎ ॥ 

ক্ষীর" পিনেদ্বাপ্যথবাজিগন্ধা বিগলমেবং লভতে চ পুষ্টিং। 

খ্খিতং.ক্ীরপতং সিতাড)* প্রাঃ পিবেৎ বাথ পয়োইস্থপানং ॥ 

হসাদনে চাপ তুরগ্গগন্ধা যোঞ্যা ষবান্ৈৰ পুনঞর্ণে চ| 

রুহন্গে বুষে তত কুন্থমৈশ নিদ্ধং সপ্দিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রয়ুতং হতাম ॥ 
যঙ্সাণমে হত প্রবলঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ হন্তাদপি পা1গু,তাঘ। 

শরুদ্রসা গোইশ্রগজব্যজানাং কাথ।মিতাশ্চাপি তথৈব ভাগৈঃ ॥ 
মুর্ধাহপ্প্রাপাদএক্রমাণাং ক্গীরসা ভাগন্বপরে। দ্বতস্য। 

ভাগান দটৈধভান্ বিপচেদ্বিবিজ্ঞে। দৃত্ব। ভ্িবর্গং মধুরঞ্চ ক্স ॥ 
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কটুতিকঞ্চেব সতদ্রদারু ঘুতোত্তমং যক্্নিবারণায । 

দে পঞ্চমুল্যো বরুণং করঞ্জং ভল্লাতকং বিশ্ব পুনন্নবে চ ॥ 
যৰান্ কুলথ্থান্ বদরাণী ভার্গাং পাঠাৎ হুতাশং সমহীকদস্বং | 

কুত্ব! কষায়ং নিপ'চগ্ধে তসা ষড়ভিঠি পানৈদ্বতিপাত্রমেকং ॥ 

তব্যাষৎ মহাবৃক্ষপয়োইভয়াঞ্চ চব্যং স্থরাখ্যং লবণে তুমঞ্চ | 

এতন্ধিশোষং গঠরাণি চৈৰ হস্টাৎ গ্রমেহাংশ্চ সহানিলেন ॥ 

গোহশ্ববাজেটভণথরোইজাজৈঃ শকুদ্রসক্ষীররসক্ষতোখৈঃ 1 

জাক্ষাশখখগন্ধ। মগরাসিতাভিঃ সিদ্ধং ঘ্ৃতং যক্রবিকার ভারি ॥ 

প্রলাজমোদানল চাভগাক্ষ গায়ন্রারিষ্টাসনশালসারান্। 

বিডঙগ ভল্লাতক্চিত্রক্তাগ্রা কটুৰিকান্তোর সুরাইলশ্চ 1 

পক] জ্রলে তেন পচেদ্দ্বিসর্পি স্তশ্মিন্ সসিদ্ধেতলতারিতেচ । 

ত্রিংশৎপলাগ্গন্র লি:তাপলা যা দত্ব! তুগাক্ষীরিপলানি ঘট চ ॥ 

প্রশ্থে ঘতন্ত নিগ্ুণঞ্চ দদ্যাৎ ক্ষৌদ্রং ততে| মন্থহতং বিদধ্যাৎ । 

পল পল" প্রা বত: পলিহ্যাৎ পশ্চাৎ পিবেৎ ক্ষীরমতক্জি তশ্চ ॥ 
এনদ্ি মেধাৎ পরনং পবিত্র চক্ষষামাযুধযামণো যশহ্তং | 

বক্(ণম!সু বাপি চৈতত্ পাওগুাময়টঞচব ভগন্দরঞ্চ ॥ 
শাসক হন্যে বালক চ হত্প্রীত লু গ্রচণী গদ1২স্চ। 

নচাত্র কিঞ্িহ পরিবজ্জ'য়ং এনা এখকেে৬তপাশ্তমানহ । 

প্রীহোদরোকং বিহিতং"চ সর্পিম্সীণোব চাগ্তানি ছিতানি ৮৭ 

উপদ্রবাশ্চ শ্ববটধরুভাদীন্ জয়েদাথান্বং গ্রসমীক্ষা শান্্রং ॥ 

অজাশকন্ম হ পয়োরতান্থঙ্ মাংসালয়ানি প্রত্তিসেবমানঃ | 

অনাদি নানাবিধিন। হাতি মাংসাদশেষং নিয়মেন শোষং ॥ 

রসোনযোগং বিধিণৎ ক্ষদ্বার্তঃ ক্ষীবরেশ বা! নাগবল। প্রয়োগং | 

নেবেত ব। মাগধিক। বিধানং তখোপযোগং জতুনো। ইস্মজস্ত 

শোক স্তিয়ং ক্রোধপন্য়নঞ্চ ত্যজেছুদারান্ ব্ষয়ান্ ভজেত। 

বৈদ্যান্ ভ্বাতীং জ্িদশান্ গুকংশ্চ বাচস্চ পুণ্যাঃ শুপুয়াদ 
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ঘ্িচত্বারিংশতমোধ্যাহধ্যায়ই । 

ক 

অঞ্াতো গুল্মপ্রতিশেধৎধ ব্যাখ্যান্ত্ামঃ ॥ 

মোটক্তঃ কোপনৈর্দোষাঃ কুপিতাঃ কোষ্টমাগ ত1£ 1 

জনয়স্তি হৃপাং গুল্মং স পঞ্চবিধ উচাতে | 
হৃদ্বস্তোরস্তরে গ্রন্থি সঞ্চাবী যদি বা চলঃ। 

চয়াপচয়বান বুত্তঃ স গুলা উনি বীন্ছিতঃ ॥ 

পঞ্চ গুল্রাশ্রয! নুৃণাং পার জলাভিবস্তয়ঃ। 

কুপিতানিলমূলত্াদ্গৃটমূলোদযাদপি ॥ 

গুল্সবন্বা বিশালত্বাদগুলস ইভাভিই'য়তে। 

সবন্বাদাত্মনি চয়ং গচ্ছত্যপ্ স্বিব বু দঃ | 

অন্তঃসরতি যন্াচ্চ ন পাক মুপষাতাততঃ। 

সব্যক্তৈর্ভাধতে দোষৈঃ সমস্যৈরপি বোচ্ডিটতঃ | 
পুরুষাপাং তথ স্ত্রীণাৎ জ্ঞ্েয়া রক্তেন চাপরঃ। 

সদনং মন্দত1 বহ্কেরাটোপোহইন্বিকজনং 

বিগ্ুত্রানিলসঙ্গশ্চ সৌহিত্যাসহতা তথা । 
ছেযোহরে বায়ুরন্ধঞ্চ পূর্বববূপ্ষু গুলিনাং ॥ 

পুক্করব্যোষধান্তাননবেতশ ক্ষারচিআ্রটকঃ। 
শঠীবচাজগন্ধৈল। স্ুরসৈশ্চ বিপাচিতং ॥ 

শৃলানাহহরং সপির্দগা চানিল গুল্সিনাং। 
বিডদাড়িমসিন্ক.খ হুতভূগব্যোষ জীরটৈঃ ॥ 
হিচ্কুসৌবর্চল ক্ষা ররুণ্বক্ষান্্লাক্নবেতসৈ: | 
বীজপুররসোপেতং সপির্দধি চতুগুণং ॥ 
সাধিতং দাধিকং নাম গুলস্কং শ্লীহশুলজিত। 

রলোন ম্বরসে সপিঃ পঞ্চমূলরসান্থিতং ॥ 
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হুরারনালদধান্ন মূলক স্বরসৈঃ সহ। 

ব্যোষদ।ড়িমবৃক্ষান্ন যবানী চবাসৈন্ধটবঃ ॥ 
ছিংগ্বশ্নবেতসাপ্ঞালগী দীপটন্ুশ্চ সমাংসিটৈঃ ॥ 

সিদ্ধঙুল্ম গ্রহণ্যর্শঃ শ্বাসোন্মাদ ক্ষর়জরান্ ॥ 

কাসাপন্মার মন্দায়ি প্লাহশূলানিলাঞ্জয়েৎ | 
দধিনৌদীরকৎ সপিঃ কাগো মুদগকুলথজো ॥ 
পঞ্চাটকানি বিপচেদাবাপা দ্বিপলানাথ । 

সৌবচ্চলৎ স্বর্জিকাঞ্চ দেবদর্বথ সৈন্ধবং ॥ 
বাতগুল্সাপহং সপিরেতদ্দীপনমে্চ । 

তৃণ মৃলকষায়েতু জীবনীয়ৈঃ পচেদ্ত্বতৎ ॥ 

নাগ্রোধাদিগণে বাপি গণে বাপুযুৎপলাদিকে । 

রক পত্তে।খিতং ঘ্প্চ ঘ্বতান্যেতান্যনংশয়ং ? 

আরখধাদৌ বিপচ্চেদীপনীয়যুতৎ দ্বতং । 
ক্ষারবর্গে পচেচ্চানাহ পচেন্ম,ব্রগপেইপরং | 

স্প্ডিগুল্মং কক্ষোন্ভুতৎ ত্বতানে।তান্যসংশয়ৎ | 
ফথাদোষে।চ্ছ যণ্চাপি চিকিতসেৎ সান্লিপাতিক"' ॥ 

চুর্ণং ছিংখ্ব।দিকং বাপি ঘ্বৃতং বা ল্লীহনাশনং 

শিবেদ্গুল্মাপহংঝালে সপিক্তৈম্বকমেব ব| ॥ 

তিলেক্ষুর কপালাশ সার্ধপৎ ষবনালজং। 

ভম্ম মুলকঞ্চাপি গোইজাবিখরহন্তিনাং ॥ 

মৃত্ধেণ মহিষীণাঞ্চ পালি কম্চাণচুর্ণিতৈই | 
কুষ্ঠসৈন্ধব যট্ট্যাহবনগরকৃমিঘাতিতিঃ ॥ 

সাজমোদৈষ্চ দশভিঃ নামুদ্রাচ্চ পলৈযুততৎ | 
অয়ঃ পাত্রেইগ্রিনান্েন পক্তন লেহামপেখদ্ধংণে ১: 

তন্ত মাত্রাং পিবেন্ধগ। সুরস্ন। সর্পিষাপি বা! 
ধান্তাপ্নেনোঞ্চতোয়েন বৌলখেন রমেন থা! 
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গুল্সং বাঁতবিকারাংশ্চ ক্ষ য়োহন্ং হস্তাসংশনং | 

স্বর্জিকাকুষ্ঠ সহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজোহপি বা ॥ 
তৈলেন শময়েৎ পীতো গুলং পবন সম্ভবং | 

পীতৎ সুখাস্ুন। বাপি স্বর্জিকা কুষ্ঠসৈন্ধবৎ ॥ 

বৃশ্ঠীকসুরুবৃকঞ্চ বর্ষাসুবৃহতীদ্বয়ং । 
চিত্রকঞ্চ জলগ্রোণে পকু1 পাদাবশেধিতং 
হ্ৃতকুক্ষিশৃূলং মুখকণ শোষে! বাযুনিরোধে। বিষমাগ্নিতা চ। 

তে তে বিকারাঃ পবনাত্মকাশ্চ ভবপ্তি গুলে হনিল সম্ভবেডি ॥ 

শ্বেদজবরখহার বিদাহ দাহা স্তৃষণাঙ্গরাগঃ কটুখক্র.ত| চ। 

পিতৃন্ত পিঙ্গান্তখিলানি যানি পিত্তাত্মকে তানি ভবস্তি গুলে ॥ 

স্তমিত্যমনে ইরুচিরঙ্গ সাদ শ্ছর্দিঃ প্রসেকো মধুরান্তত1 চ। 
কফস্য লিঙ্গানিচ যানি তানি ভবপ্তি গুনে কফ সম্ভবেতু ॥ 

সর্বাম্মকঃ সন্ব বিকারযুক্তঃ সৌইসাধ্য উক্ত: ক্ষতজশ্চ বক্ষ্যে। 

নবপ্রস্থতা ইহি তভোজন। | যাচামগর্ভৎ বিস্যন্গেদূতৌ বা ॥ 

বাঁযুহি তসা। পরিগৃহা রক্তুং করোতি গুলসং সরুজং সদা্ছং। 

গৈততস্ত লিঙ্গেন সনানলিঙগৎ বিশেষণং চাপ্যপরং নিবোধ ॥ 

নস্পন্দতে নোদরমেতি বৃদ্ধিং ভবস্তি লিঙ্গানিচ গভিণীলাং। 

তং গর্ভ কাল]তিগমে চিকিৎস্ত মস্গভবং গুল্মুশা্ত তজজ্ঞ: ॥ 

ৰাতগুল্মার্দিতং লিদ্ধং যুকং স্বেহবিরেচনৈঃ | 

উপাচঠ্দোথাকালং নিরূইছৈঃ সানুবাদনৈঃ ॥ 

পিতৃগুল্সাপিতং লিগ্ধং কাকোল্যাদি ঘৃতেনতু। 

শিরিক্তং মধুরৈর্যোটগনিরইৈঃ সমুপাচরেছ & 
স্লেক্সগুল্সাদিতং সিপ্কৎ পিপ্লগ্যাদিন্বতেনতু । 

'াচ্ছে ব্বরিক্ং তদ্রপৈনিরূহৈঃ সমুপাচরেত ॥ 

সমপাতোখিতে গুলে ভ্রিদোষগ্ে। বিধিষ্থিতঃ | 
পিভবদ্রক্ত গুলন্ত! নার্ধ্যাঃ কার্যযঃ ক্রিয়াবিধিঃ ॥ 
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বিশেষ নপরং চ্যান্ঠাঃ শৃধু রকবিতেদনং | 

পলাশ হস্মতোয়েন সিগ্ধং সর্পিঃ প্রযোজয়েখ ॥ 

দদ্যাদুত্তরণন্তি্চ পিগ্পল্যাদ্দি ঘ্বতেন তু। 

উ্ৈঃর্ববা ভেদয়েস্তিন্ে বিধিরস্যগদরো! হিতৎ ॥ 

আন্রপৌদকমজ্জানো বস! তৈলৎ দ্বতং দধি। 

বিপকমে কতঃ শন্তং বাত গুলেহনু ণাসনখ ॥ 

জাঙ্গলৈকশফানাস্ত বদ! সপ্পিশ্চ পৈত্তিকে | 
তৈলং জাঙ্গলমজ্জান এবং গুলে কফোখিতে ॥ 

ধাত্রীফলণনাং শ্বরসে ড়ঙ্গৎ বিপচেদ্ঘ. তত । 

শর্করাটৈন্ধবোৌপেতং তদ্দিতং বাতগুলিনে 1 

চিত্রকপোণষসিন্ধুখ পৃর্থীক1 চব্য দাড়িমৌ । 

দীপাকগ্রন্তিকাজান্সী হবুষাধান্তটকঃ সমৈঃ ॥ 
দধাারনালবদর মুলক শ্বরটসত্বতৎং । 

তৎ পিবেৎ বাতগুল্মাগি দৌর্বালাটোপশৃলনুহ ॥ 
ছিঙ্গসৌণর্চলাজাঞ্ী বিছদাডিমদীপ্যকৈঃ। 

মাগবীচিত্রকক্ষৌওরলিপ্তে কুস্তেনিধাপয়েহ ॥ 

মধুনঃ গ্রদমাবাপ্য পথ্য! চুপাদ্ধ সংযুতং। 
তুষোষিতং দশাহস্ধ জীর্ণভ ক্তঃ পিবেন্নরঃ ॥ 

অরিষ্টোইয়ং জয়েদ্গুলুমিবপাকমরোচকং। 

প/ঠানিকুস্ত রজনী ত্রিকটু ত্রিকলাগ্রিকং ॥ 

লবণং বৃক্ষবীজঞ্চ তুল্যং স্য।দনবং গুড়ং। 

পথ্যভিঃ নহিতং চূর্ণ গবাং মৃত্রবৃতং পচে ॥ 

গুটিকান্তদ্যনীভূতৎ কৃত্বা খাদেদতুত্তবান্। 

গুলগ্ন ভাগ্িসাদাং স্তান্ নাশয়েযুদশেষতঃ | 

জদ্রোগং গ্রহপীদেোষং পাওুরোগঞ্চ দারুণং। 

সশুলে পসোন্নতন্তন্দে দাহপ(করুগন্ধিতে ॥ 
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গ্ুন্সে রক্তং জলৌকোভিঃ সিরাষেক্ষেণ বাছবেৎ। 

সুখেষ্াঃ জাঙ্গলরসাঃ স্ুন্বি্কা বাক্তসৈম্ধবঃ ॥ 

কটু ত্রকসমাবুক্ত( হিতাঃ পানে চ গুগ্সিনাং। 

পেরাঃ বাতহটৈঃ পিদ্ধাঃ কৌলখ।ঃ সংস্কত! রসাঃ | 
খলাঃ সপঞ্চমূল।শ্চ গুন্সিনাং ভোজনে হিতাঃ। 

বদ্ধবচ্চোইনলানান্ত সার্রকং ক্ষীরমিষাত ॥ 

কুম্তীপি:গুষ্টকাস্থেদান্ কারয়েৎ কুশলোতহক্। 

গুলনঃ সর্ঘ এবোক্ত। দুর্বিরেচ্যতমা ভূশং ॥ 

অতশ্চৈতাংস্ত সুস্থিন্নান অংসনেনোপপাদয়েৎ। 

বিলেপনাভাঞ্নানি তথা সংদহনানি চ॥ 

উনাহাশ্চ কর্তব্যাঃ স্থুখো নাঃ শান্ধণদর2। 

উদবোকজ্ানি সপাংবি চূর্ণবর্তি ভরিয়া স্তন ॥ 

লব্ণানিচ যোজ্যার্ন যান্যাক্তাঞ্জাদরময়ে। 

বাতণচেচ| নিরোধেতু সামুদ্রার্্কসর্ষপেঃ ॥ 

কৃত্বা পায়ো বিধাতব্য। বর্তয়ো মরিচোত্বর1: | 
দস্তী চিত্রকমুলেযু তথ। বাতছরেষু চ॥ 

কুধা।দিঞ&!ন্ সর্বাংশ্চ স্ত্রষ্তানে যথঘোগ্ভান। 

থাদেদাপ্যক্কুণান্ ভৃষ্ঠান্ পৃৃতকনৃপরৃক্ষজান্ " 

উন্ধবা 5মহুবাঞ্চ গুল্সিনং ন্ নিরূহদ্েতে। 

প্বেত্ুবৃগাগরহ বা সগুড়াং বা হশীতকৰীং ॥ 

গুগ্গুলং তৃবৃতাং দন্তীং দ্রবস্তসৈন্ধণং বচা' | 

মু্রত্দা পয়োদ্বাক্ষারসৈবীক্ষ্য বলাবলং ॥ 

এবং পীলু'ন পিষ্টানি পিবে সলবণনি তু । 

পিপল পিপ্পণীমূল চব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ ॥ 

বুক্ত। হপ্তি সুরা গুলং শীত্রং কালেপ্রয়োদিতা । 

বন্ধ (বি মরুতোগুল্সী ভূজীত পয়সা যখান্ ॥ 
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কুঙ্জাধান্ব! বহুনেহান্ ভক্ষযেল্লবণো ত্রান । 

অথাস্যোপর্রবঃ শূল কপঞ্চিহিপজাঁয়তে 7 

শৃলং নিখানিতমিব হ্বর্থং যেন তু বেস্কাসৌ । 
তত্র বিণমূত্র স*বোধঃ কৃচ্ছোচ্ছাসঃ গ্িরাঙ্গতা ॥ 

ভষগ দাহে! ভ্রমোইরসা বিদগ্ধ পরিবৃদ্ধতা। 

বরোমহর্ষোইরুচিশ্ছদিতুকি-বুদ্ধিরজড়াঙ্গতা ॥ 
বাধ্যাদিভির্শথাসংঞ্ধাং মিটশ্রর্ব। বীক্ষা যোজয়েৎ। 

পথার্রিলবণং ক্ষারং হিন্নতুত্বক পৌক্ষরং | 
যবানাপ ভরিদ্রাচ বিডঙ্গান্যক্রবেতসং | 

বিদারী জ্রিক্ষলা ভীরু শ্গ্গাটা গুড় শর্করা ॥ 

কাশ্মণীফলযষ্ট্যাহব পরূধকহিমানি চ। 

ষড়গ্রন্থাতিবিষাদারু পথ্যামরিচ বৃক্ষকান্ 1 

কৃষ্ণামূলকচবাঞ্চ। নাগরক্ষারচিত্রকান্। 
উষ্টায়কাঞীকক্ষীরতোয়ৈঃ শ্লোকসমাপনাতৎ ॥ 

বথাক্রমৎ বিমিশ্রাংশ্চ স্বন্দে দর্বাংশ্চ সর্বছে । 

তট্ধৈব সেকাবগাহ প্রদেহাভাঙ্গ ভোজনং 

শিশিরোদ কপুর্ণানাং ভাজনানাঞ্চ ধারণং। 

বমনোন্মদর্নশ্বেদ লঙ্ঘন ক্গপণ ক্রিয়াঃ ॥ 

প্লেহাদিশ্চ ক্রমঃ সর্বে। বিজ্োষণোপদিশ্টতে । 

বলুরং মুলকং মতস্তান্ শুষশাকানি বৈদলং | 

ন খাদেদালুকম্বক্মী মধুরাণি ফলানি চ। 

বিনা গালান ষচ্ছুসং গুল্সস্তানষু কাঙ্গতে ! 

নিদানং অন্ত বঙ্ষামি রূপ্ঞ্চ সচিকিংসিতং | 

বাতমূরপুবীষাণাৎ নিগ্রহাদতিভোজনাত ॥ 

অন্গীর্ণ।ধ/শনায়।স বিরুদ্ধারোপসেবনাৎ। 

প।নীয়পানাৎ ক্ষুংকাণে নিরূঢ়ানাঞ্ সেবনাৎ 
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শিষ্টাঙ্গ শুষ্ক মাংসানামুপযোগাত্তৈব চ। 

এবং বিধানাং ভ্রব্যান(মন্তেবাং চে।পসেবনাৎ্ ॥ 

বায়ুঃ শ্রকুপিতঃ কোষ্ঠে শুলং সঙ্জনয়েদ ভূশং। 

নিরুচ্ছাসে। ভবেস্তেন বেদনাপী ড়তে। নরঃ ॥ 

শস্কুক্ফোটনবত্তস্ত যক্ান্রীব্রাশ্চ বেদনাঃ। 

শৃলাস কম লক্ষ্যন্তে তশ্মাচ্ছুলমিহোচ্যতে ॥ 

নিরাহারস্ত বন্তৈব তীব্রং শূল মুদীধ্যতে । 

প্রস্তর্বপাত্রে! ভবতি কচ্ছে পোচ্ছসিতীবচ ॥ 

বাঁতমৃত্রপূরীষাণি কৃচ্ছেণ কুরুতে নরঃ | 

এটৈৈলিঙ্গৈ বিরজগানীয়াচ্ছলং বাতসমুষ্তবং ॥ 

তৃষ্ণা দাহে। মদে মুক্ড? তীব্রং শূলং ততৈবচ। 

শীতাতিকামে। ভপতি শীতেনৈব প্রশাম্যতি ! 

এতৈলিলৈ বিরজানীয়াচ্ছুলম্পিন্ত সমুস্তবং 
শুলেনোত্পীড'মানন্ত ককল্লাস উপক্গায়তে ॥ 

অভীবপূর্ণকোষ্ঠত্ব' তটথব গুরুগাব্রত1 । 

এতৎ শ্লেম্ব সমুথসা শৃলসোক্ত নিদর্শনং ॥ 

সর্বাণি দৃ্শারুপাণি নিদিশেৎ সান্নিপাতিকং। 

সম্গিপাহ সমুখানমসাধ্যং তং বিনিন্দিশেৎ ॥ 

শৃলানাং লক্ষণং প্রোক্তঞ্চিকিৎসাঞ্চ নিবোধমে । 

আশুকারী হি পবনস্তন্্াস্তং ত্বরয়াজয়েত ॥ 

তস্য শূলাতিপন্সস্য নেদ এন সুখাবহঃ। 

পাঁয়টৈঃ কৃশরাপিটগুঃ লিদ্ৈ্ব। পিশিতৈষ্িতং ! 

চবচ্ছাকেন বা স্গিগ্ধমুষ্তং ভূজীত ভোজনং । 

চিরবিস্বাস্থুনান্ সাঁপিটিতলতৃষ্টাংস্্ তক্ষয়েৎ ॥ 
বৈ্ঙ্গ ংশচরসান্ লিগ্কান্ জ্গাঙ্গলান্ শৃগপীড়িতঃ | 

যথালাতং নিষেবেত মাংসানি বিলশায়িনাহ ॥ 
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নুরযুসীবীরকং শক্ত মন্ত,দস্থিতখ। দখি ।" 
সকাললরণং পেয়ং শুংলবাতসমুন্তবে ॥ 

কুলখযুষে। যুক্তান্্নো লাবকী' যৃবসংস্কতঃ। 

সটম্ধবঃ সমরিচে। বাতশৃল বিনাশনঃ ॥ 

বিডঙ্গং শিগ্কম্পিল্ল পথা1 শ্ঠামান্নবেতসান্। 

সরসামস্ কর্ণঞ্চ সৌবর্চল যুতান্ পিবেৎ ॥ 

যনদ্যেন বাতলং শূলৎ ক্ষিগ্রমেব প্রশাম্যতি । 

পর্থীকাজাজী চবিক! ষবানী ব্যোষচিত্রকাঃ ॥ 

পিপ্ললাঃ পিপ্ললীমুলৎ সৈম্ধবং চেতি চূর্ণয়েং । 
তানি চূর্ণানি পয়ন! পাবেৎকান্বলিকেন বা ॥ 

দর্যাসবেন চুক্রেণ স্থর[সৌবীরকেন বা। 

অথবৈ তানি চূর্ণানি মাতুলুঙ্গ রলেন বা ॥ 

তথ] বদরযূষেণ ভাখিতানি পুনঃ পুনঃ | 

ভানি ছিংগুগ্রগাঢ়ানি সহ শকরয়া! পিবেৎ। 

সঙ দাড়িমসারেন বত্তিঃ কাযা ভিবগ্জিতা। 

স। বকিব্বাতিকং শশং ক্গপ্রনেব ব্যপোহতি ॥ 

শ্থড় তৈলেন বা ল'ঢ়। পীতা মদ্যেন বা পুনঃ। 

বৃহুক্ষাপ্রওবে শুলে লঘু সম্তপণৎ হিতং ॥ 

উ্েক্ষীরেধবাগৃভিঃ দিকেম্নংসরসৈস্তথা। 

বাতশুলে সমুখপন্লে কুক্ষং মিগ্ধেন যোলয়েৎ॥ 

স্ুসংস্কভাঃ গ্রাদেয়াঃ স্থাত্বতি পুরা বিশেষতঃ । 
বারুণীঞ্চ (পবেজ্জস্তস্তথ। সম্পদ্যতে সখী ॥ 

এতন্বাতসমুথস্য শুলস্যোক্তং চিকিৎসিতং। 

অথ পিস্তপমুখস্য ক্রিয়াং বক্ষ্যামা তঃপরৎ ॥ 

সন্থখং ছর্দয়িত্খ। তু পীত্বা শীভোগকং নরঃ। 

শীতলানি চ সেবেত সর্বাঙ্যাষধানি বঙ্জয়েহ॥ 
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সণিরাজততাত্রাণি ভাজনানি চ সর্বশঃ। 

র!রিপূর্ণানি তান্যস্য শূলস্যোপরি নিশিপেৎ 
গুড়পালিষবাঃ ক্ীরং সর্পিঃ পানং ৰিরেচনং | 

জাঙ্গলানি চম্মাংসানি ভেষজং পিত্তশুলিনাং॥ 

রলান্ সেবেত পিত্তত্বান্ পিত্তলানি বিবর্জক্কেত। 
পালাশং ধান্বনং বাপি পিবেদ্যুষষং সশর্করং ) 
পরূষকাণি মৃদ্বীকাখজুরোদকজান্যপি | 
তঙপিবেৎ শর্কবাধুক্রং পিত্তশূল নিরারণং ॥ 
অশনে ভুক্তমাজে তু প্রকোপ: ক্লৈক্মিকস্য চ। 
বমনং কারয়েত্ত্র পিপ্ললীবারিণ। ভিবকৃ ॥ 

কক্ষঃ শ্বেদঃ প্রযোজাঃ সাদন্যাশ্চোক্কাঃ ক্রিক হিতাঃ | 
পিপ্ললীশৃঙ্গবেরঞ্চ ললেম্সশূলে ভিষগ্জিতং ॥ 

পাঠাং বচাং ত্রকটুকং তথা কটুকরোছিণীং। 
চিত্রকপ্য চ নির্শহৎ পিবেছাষং সমার্মকঃ ॥ 

এরগুফলমুলানি মূলং গোসক্ষুররুসা চ। 
শালপর্পীং পৃশ্নিপণাৎ বৃহতীং কণ্টকারিকাং ॥ 
দপ্যাচ্চতগালবিলাঞ্চ সহদেবাং তখৈৰ ঢ।৯ 
নঙগাসহাং ক্ষুদ্রসহাং সুলঞ্চক্ষুররুস্য চ॥ 

এতৎ সম্ভতত্য সম্ভারৎ জলভ্রোপে বিপাচয়েত। 
চতুর্ভাগাশেষস্ত ষবক্ষারযুতৎ পিবেতৎ॥ 

বাতিকং পৈত্তিকং বাপি শ্লৈক্মিকং সার্লিপাতি ক! 
প্রসহা নাশয়েচ্ছুলং ছিন্লান্রমিব মারুতঃ ॥ 
পিপ্লল্যঃ হ্বর্জকাক্ষারো যবশ্চিত্রক এব চ। 
সেব্যঞ্চেব সমানীয় ভন্ম কুর্যা হিচক্ষণঃ ॥ 
তছষ্বারিণ! পীতৎ শ্লেম্মশূলে ভিষগৃঙ্জিতং |. 
রূণদ্ধি মাকুতং শ্লে্বা কুক্ষিপার্থব্য বস্থিতঃ ॥ 
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স সংরুহ্ধং করোত্যান্ত মানং গুড়, শুড়ারনং | 

স্চীিরিক নিক্যোদঃ কুচ্ছেচ্ছাসী তদানরঃ ॥ 
নাং বাঞ্জতি নে! নিদ্রামুটপত্যন্তিনিপীড়িতঃ ॥ 
পার্বশূলঃ সবিজ্ঞে্ঃ কফানিলসমুস্তবঃ ॥ 
তত্র পুক্ষরমুলানি হিং সৌবর্চলং বিড়ং। 
নৈন্ধবং তুম্বুরূপথ্য। চূর্ণং কৃত্ব। তুপায়য়েং ॥ 

পার্হৃদ্ন্তিশূলেষু যবকাথেন সংযুতং | 

সর্পিঃ শ্লীহোদরোক্তং বা দ্বতং ব হিংগুসংযুতং ॥ 

ৰীজপৃরক্সারং বা পয়স। সহসাধিতং । 
এরগুটৈতলমথ ব! মদ্যমস্তপয়োরসৈঃ ॥ 
(ভাজযেচ্চাপি পয়সা! দাজলেন রসেন ব1। 

প্রকৃপ্যতি বদ! কুক্ষে৷ বন্িযাক্রম্যমারুতঃ ॥ 
তদাসা ভোজনং ভূকং সোপস্তস্তং ন পচ্যতে। 

উচ্ছসিত্যা্ শকৃতা শুলেনাছন্যতে মুহঃ ॥ 

নৈবাসনে ন শরনে তিষ্ঠর লততে সুখং। 

কুক্ষিশূল ইতি খ্যাতে। বাঁতাদাম সমুস্তবঃ 

বমনং কীরয়েত্রত্র লঙ্ঘয়েদ্বা যা বলং। 
সৎসর্গপাচনং কুষ্যান্দক্লৈদ্টী পন-সৎযুতৈঃ ॥ 

নাগরং দীপাকৎ চবাৎ হিৎগুসৌবর্চলং ফিড়ং ) 

মাঁতুলুঙ্গ7স্চ ৰীজানি তথা সামোরুবুকয়েকঃ ॥ 

রঙ তাঃ কৰ্টকার্ধ্যাশ্চ কাথৎ শৃলহরং পিকেখ। 

বচ। সৌব্চলং ছিংগু কুষ্ঠং সাঁতিবিবানয়! ॥ 

কুটজসা চ ৰীঞ্গানি সদ্যঃ শৃলহরাণি ভু । 

বিরেচনং শ্রযুগ্তীত জ্ঞাত্ব। দোয়বলাবলৎ ॥ 

দেহবস্তীক্লিরহাংশ্চ কৃর্ধ্যাদ্দোষনিবহৃণৎ। 
উপনাহণঃ গ্েছসেক1 ধান্যায়পরিসেচনৎ ॥ 

১২ 

১৩১ 
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কক্ষপিত্তাবরদ্ধত্ত মারুতে! রস-মৃচ্ছিতঃ । 
হৃদিন্ঃ কুরুতে শৃলমুচ্ছ সরোধকং পরং ঈ 

স হ্ৃচ্ছুল ইতিথ্যাততো রসমারুতসম্ভবঃ । 
তত্তাপি কর্মাভিছিতং যছুকং ছশ্বিকারিণাৎ ॥ 

সংরোধাৎ কুপিতে। বাধুর্বন্তিমাবুভা তিষ্ঠতি । 

বন্তিবংক্ষণনাভীষু তত্তঃ শুলোইসা জারছে ॥ 

বিপ্মুনবাতসংরোধী নব্তি শুলঃ স মারুতাৎ । 

মাভ্যাং বংক্ষণপাশ্র্ষু কুক্ষিমেটাস্ত্রম্গিকং ॥ 

মুত্রমাবুত্য গ্রহ্াতিমুত্রশূলঃ স মারশাতৎ। 

বাজ্চঃ প্রকুপিন্চো যলা কক্ষাঙ্থাবলা দেছিনঃ ॥ 

মলং কুণদ্ধি কোষ্টস্তৎ মন্দীকতা তু পাবকং। 

শুলং সংজনয়'স্ট্ত্রং শ্রোহাংস্যাবৃতা তসাঠি ॥ 

দক্ষিণং যদি ব1 বাষং কৃর্ষমাদায় জামতে। 

সর্বত্র বদ্ধতে ক্ষিপ্রং শূলং তত্ত সঘোষ বত । 

পিপাল। বর্ধীতে তারা ভ্রমে। মৃচ্চ? চজায়ছে। 

উচ্চাবিতে] মুত্র তশ্চ ন শান্তিনধিগচ্ছতি ॥ 

পিট্শুলমেতঙচ্জানীয়াস্তিষক পনমদাকুণং & 

ক্ষিপ্রং (দাষচর্ং কার্সাং ভিষক্গ! সাধু জানত ॥ 

শ্বেদনং ধমনধৈঃব নিরহাঃ শ্নেচবস্তয়ত | 

পূর্বোন্দিষ্টান্ পায়য়েত যোগান্ কোষ্ঠবিশোধনান্ ॥ 

উদ্াবর্তহরাশ্চাসা ক্িয়াঃ সর্বাঃ স্থৃণাবছাঃ |. 

অতিমাত্রং ষদ। ভূত্রুং পাবকে মৃদুতাং গতে ॥ 

প্িরীভূতং ভু ততকোষ্টে বারুবাবৃতা তিষ্ঠতি। 
অবিপাকগতৎ হাং শৃলং তীব্রং করোত্যতি ॥ 

মৃচ্ছণম্মানং বিদাতঞ্চ হৃহুতক্লেশ বিলম্থি কাঁং । 

বিরিচ্যতে 'ছর্দয়তি কম্পতেহথ হিমুহাতি ॥ 
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ক্ষারাশ্চুর্ণানি গুটিকাঃ শপাস্তে শুলনাশলাঃ ॥ 

গল্সাবস্তাঃ ক্রিয়াঃ কার্ধযাতথাবৎ-সর্বধূলিনাহ। 

ত্রিচত্বারিংশভমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতো হু্রোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যান্যামঃ । 

বেগাবাতেঞ কক্ধান্ৈ রতিমাত্রোপসেবিতৈঃ। 

বিরুদ্ধাধ্যশনাজ'ৈৈরসাক্ৈশ্চাপি ভোজনৈঃ ॥ 

দুষয়িত্বা রসং দোযষা বিগুণ! হাদয়ং গতণঃ। 

কুর্বস্তি হাদয়ে বাঁধ! হৃপ্রোগং তং প্রচক্ষতে ॥ 

উতুর্বিধঃ স দোষৈশ্চ পঞ্চম: ক্রিমিভিস্তপ1 । 

পথ্গাণ্লং পবক্ম্যাণম চিকিতংসত মণস্তবং ॥ 

আযম্যতে দারতজে হৃদয়ং তুদাতে তথ1। 

নিম্মণাতে দীধাতে চ স্ফোটাতে পাটাতেইপি চ। 

ভূষ্ঞোক্স দাতাচাষাঃ সঃ পৈত্তিকে হদয়ক্লমঃ | 

ধূমায়নঞ্চ মুচ্ছচ ম্বেদঃ শোষেো মুখসা চ ॥ 

গৌরবং ককসংশ্রাণোহরচিন্তস্তোঠুগ্রেমার্দবৎ 

ষাধুর্যামপি চ।স্যসা বলাসাবততেহদি ॥ 

উতক্লেশ: চীণনং তোদঃ শূলে। হল্লাসকস্তমঃ) 

অরুচি: হ্যা বনেত্রত্বং শোষশ্চ কৃমেজে ভবেৎ ॥ 

ব্রমক্ষমৌ সাদশোৌ জ্ঞয়ান্তেষামুপদ্রবাঃ। 

রুমি কমিজাতীনাং গ্ঈৈক্সি কাণাঞ্চ যেমতীঃ) 
বাতোপ সৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েত স্গিদ্ধমাতৃরং । 

দ্বিপঞ্চমূলকাথেন সন্সেহলবণেন ডু । 
পিপ্লল্যেল। বচ। হিংগু ধবভম্মানি £দন্ধবং। 

পৌবর্চলমথো গুীমপমোদাঞ্চ চুর্ণিতং ॥ 
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ফলধান্যাক়নকৌলখদধিমদ্যাসবাঙ্গিভিঃ ৷ 

পায়য়েত বিশুদ্বঞ্চ স্েহেনানাতষেন বা॥ 

ভোজয়েজ্জীণ শাল্যন্নং জাঙ্গলৈঃ সত্বটত রসৈ2 । 

বাতদ্রলিঙ্ধং তৈলঞ্চ দদ্যান্ব স্তং প্রমাণতঃ ॥ 
অপশী মধুকক্ষোদ্র শীতোপলজটলব্বমেত্। 

পিত্তোপস্থস্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতং ॥ 
ঘ্বতং কষায়াংশ্চোদ্িষ্টান্ পিত্রজ্বরবিনাশনান্। 

তৃপ্ত চ রটৈমুখ্র্জালৈঃ সন্বতোর্ভষক্ ॥ 

সক্ষৌত্রং বিতরেদ্বন্তিং তৈলং ষধুকসাধিতং ॥ 

বচানিম্ব কষায়াভ্যাং বাস্তং হৃদি কফাত্মকে ॥ 

চুণস্ত পার়য়েতোকৎ খাতে তোজয়েচ্চ তং । 

ফলাদিমথমুস্তাদিং ভ্িকলাহ বা পিবেন্গ রঃ ॥ 

শ্যামাতৃবৃতৎকল্কবুততং ঘ্বতং বাপি বিরেচনং। 

বলাতৈলৈর্বিদধ্যাচ্চ বস্তিং বস্তিবিশারদঃ ॥ 

কমষিহদ্রোগিণং জিপ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতোদনং। 

দপ্তা বা পললোপেশং ত্র্যহং পশ্5চ।ভ্বিরেচয়ে ॥& 

ন্ুগন্কিভিঃ সলবণৈষ্টমাাগৈঃ সাজানিশর্করৈঃ | 
বিড়ঙগাটৈর্ধান্যান্সং পায়য়তাপ্যনস্তরং ॥ 

হদরন্থাঃ পশস্তোবমধন্তাৎ কময়ে। নৃণাং। 

যবান্রং বিতরেচ্চাস্য স ৰিড়জমতঃপরং & 

চতুশ্ত্বারিংশভযোহ্ধ্যাঁয়ঃ 1 

অথাতঃ পাণুরোগপ্রতিষেঘৎ ব্যাখ্যাম্ত্াহ$ 

ব্যবায়মন্্রং লব্ণণপি মদ্যং মুদং দিবান্বপ্রমতীব তীক্ষু! । 

নিষেবমাণষ্য বিছুষ্যর ক্র কুর্বন্ত দোবাশ্ু,চি পাওুভাৰং ॥ 
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পাণুধাময়োইষ্টার্ধবিধঃ প্রদিষ্টঃ পৃথক সমস্্তৈর্ব,গপচ্চদোষৈঃ | 
সর্বেযু চৈবেঘ্বিহ পাণ্ুভাবে৷ যতোইধিকোহণ্তঃ খলু পাওুরোগঃ ॥ 

স্বকৃন্ফোটনং ঠীবনগাত্রসাদে ৃস্তক্ষণং প্রেক্ষণকুটশোথাঃ । 

বিণ্মুত্রপীতত্বমথাবিপাকে! ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥ 

সকামলাপালকিপাগ্ডরোগইঃ কুস্তাহ্বয়ে! লাঘরকোইলসাখ্যঃ ৷ 

বিভাষাতে লক্ষণমনা কৃত্ন্ৎ বিবোধ বক্ষাম্যমুপূর্ববশস্তৎ ॥ 

কষেঃক্ষণং কষ্ণসিরাবনদ্ধং তদ্বর্ণ বিণ্মুত্রন থা ননঞঃ | 

ৰাতেন পাওং মন্তজং ব্যবস্যদ্ যুক্তংতণা ন্যৈম্তছুপদ্রবৈশ্চ ॥ 

পীতেক্ষণং পীতসিবারনদ্ধং তদ্বর্ণ বিণ্মূত্রনখাননঞ্চ । 

পিত্তেন পাণুমন্ুজং বাবলোদ্যুক্রং তথা ন্যস্ত তপদ্রবৈশ্চ ॥ 

শুক্রেক্ষণং শুরুসিরাবদ্ধং তদ্বর্ণ বিণ্মৃর্রনখাননঞ্চ । 
কফেন পাণুমনূুজং বাবসোদযুক্তৎ তথানোল্তছুপদ্রবৈশ্চ ॥ 

সর্প্যাত্মকে সর্বমিদং ব্যসোদ্ বক্ষামি লিঙ্গানাথ কামলার়াঠ। 

[ হাসয়ান্যে সহসারমকমদ্যানাপথ্যংনিচ তস্যপিস্তং ॥ 

কবোতি পাশুং বদনং বিশেষাত্রন্্রাবলত্বং প্রথমোদিতাংশ্চ । 

মেদস্ত তসা।ঃ থলু বৃস্তসাহ্বং শোফ মহাংস্তত্র চ পর্বভেদঃ ॥ 

জর়ালমদ ভ্রমসাদ তন্দ্রাক্ষয়/দ্থিতো। লাঘরকোহলসাখাঃ | 

তং বাতপিন্রাতিপরাতলি্ং লীমকং নাম বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ 

উপপ্রবাস্থেঘরুচিঃ পিপাসা ছর্দিজরোমুদ্ধরূজাগিসাদঃ | 
শোঁফভ্তথা কণ্ঠগতোহবলত্ৎ মুচ্ছশরুমো হদ্যবপীড়নঞ্চ ॥ 
সাধ্ান্ত পাগুযামন্িনং সমীক্ষযন্নগ্ধং ঘৃতেনোদ্ধিমধশ্চ শুদ্ধং । 

সম্পাদয়েং -ক্ষীদ্র্ত প্রগা়্ৈহরীতকীচুর্ণপতৈঃ প্রয়োগৈঃ | 
পিবেদ্ঘতং “1 রজনীবিপক্কং যত্রিকলং তৈশ্বকমেৰ বাপি। 

বিরেচনদ্রক্কৃতং পিবেদ্ধিযোগাংশ্চ নৈর্চেনিকান্ ঘ্বতেল ॥ 

মৃত্রে নিবৃস্তাদ্ধপলং ৰিপাচ্য পিবেদভীক্ষৎ কুড়বাদ্ধমাব্রং । 
থাদেদ্গুড়ং বাপ্যভয়াবিমিশ্রমারখধাদি কথিতং পিবেম্বা ॥ 
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অয়োরজোব্যোষ বিড়ঙ্গচূর্ণং লিহ্ান্ধরিদ্রাং ভ্রিফলান্বিতাং বা। 

সপ্পির্ষধুভ্যাং বিদধীত বাপি শান্তগ্রাদর্শাভিহিতাংশ্চ ষোগান্। 

হরেচ্চ দোষান্ বভশোহল্লমাআন্ শ্রয়েদ্ধিগোযেঘতিনিহ্ব তেষু। 
ধাত্রীফলানাৎ বসমিক্ষজঞ্চমন্থং পিবেতক্ষৌজ্রযুতং হিতাশী । 

উভেবৃহত্যো। রজনীং শুকাখা।ৎ শুকাদনীংচাপি সকাকমাচী*। 

আদারিবিহ্বীৎ সকরম্বপুষ্পীং বিপাচ্যসপ্পির্বিপচেৎ কষায়ে ॥ 

তংপাও,তাং হস্ত্যপযুজ্যমানং ক্ষীরেপ বা মাগধিকাং যথাগ্রিঃ | 

হিতঞ্চবষ্টামধুকং কষায্ং চূর্ণৎ সম না মধুনাবূলিহ্াৎ | 
গোমৃত্রযুক্তৎ ত্রিফলাদনানাং দত্বায়সাঞ্চুণ মনল্লকালহ । 
প্রবাল মুক্কাঞ্জনশজ্ঘচুর্ণং লিহাত্তথ। কাঞ্চনগি রা,কাখং ॥ 

আজং শকুদ্বা কুডবপ্রমাণং বিড়ং হবিদ্রালবণোভ্ষঞ্চ । 

পৃথকৃপলাৎশানি সমগ্রমে ভচচর্ণং হিভাশী মধুনাবলিহ্াাৎ। 

মণ্ডরলোহাগ্রিবিড়ঙ্গপথ্যা ব্যোষাংশকঃ সব্দসমানতাপাঃ | 

মুত্রাস্্যতোইয়ং মধুনাবলেহঃ পণু,াময়ং তন্তাচিরেণ ঘোরং ॥ 

বিভীতকাযোমলনাগরাণাং চুর্ণং তিলানাঞ্চ গুড়শ্চমুপ্যঃ 

তক্রানুপানো ৭টকাপ্রযুক্ত£ ক্ষিণোতিঘোরানপি পাশুরোগান ॥ 

সৌবর্চলং ভিঙ্কুকরাততিক্ কলায়মাত্রানি স্ান্ুন। বা । 

মুর্বা হু?্রদ্রামলকঞ্চ লিহ্যাৎ স্তি্ৎ গবাং সপ্রদিনানি মুতে ॥ 

মূলং বলাচিত্রকয়োঃ পিবেন্বা পাওুণময়ার্রোইক্ষসমং কিতাশী | 

্খ/ম্বুণা বা লবণেন ভুপ্যং শিশ্রোঃকল' ক্ষীরভূজোপযোজাং £ 

স্গ্রো্বর্গস্তপিনেৎ কষায়ং শীতং নিতাক্ষৌদ্রবুহং কিতাশী 

শালাদিকং চাপ্যথসারচর্ণং ধাত্রীফলং বা মধুনাবলিঙ্কাৎ ৷ 

বিছঙ্গমুস্ততিকলাজমোদ পরূষকব্যোষবিনির্দ চন্য | 

চূর্বীকুত] বা গুড়শর্বরে চ তটৈব সপ্পি্বধুণী শুভেচ ॥ 
সম্ভারনেহদ্বিপচেসিধায় সারোদকে সারবতোগণস্ত । 

জাতঞ্চ লেহা' মতিমান্ বিদিত্বা নিধাপয়েস্পোক্ষকজে সমুদ্রে ? 
সি এপ পিটিশ নিল ৮ পি 
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হস্ত্যেষ লেহঃ খলু পাণ্ডরোগং সশোথমুগ্রামপি কামলাঞ্চ | 

গশর্কর| কামলিনাং ত্বিভগ্তী হিতাগবাক্ষী সগুড়াচ শুঠী ॥ 

কালেয়কেচাপি ঘ্বতং বিপক্কং হিতং চ তম্মাদ্রজনী বিমিশ্রং। 

ধাতুং নদ্রীলং জতুশিলজং বা কুস্ত[হবর়ে মুত্রযুতৎ পিবেদ ॥ 

মৃত্রস্যিতং সৈন্ধবসম্প্রযুক্তং মাংসং পিবেদ্বাপিছিলোছ'কট্টং । 
দগ্ধাক্ষকা্ৈর্মলমায়সং বা গোমুত্রনির্বাপিতমষ্টবারান্ ॥ 

বিচুর্ণালীঢং মধূনাচিরেণকুস্তাহ্বৎ পাও,গদং নিহন্তাৎ। 

সিন্ধভবং বাঁগ্রিসমং চ কত্াপিকাচ মুত্রে সরূদেব তগ্ং ॥ 

লীহ্ঞ্চ কিটুং বনুশশ্চ তপ্ত, নির্ববাপ্যমুত্রে বহুশত্ততৈধ । 
একীকৃতং গোজলপিষ্টমেতদৈ কধ্যমাবাপ্য পচেত্বপায়াং ॥ 

যণা ম দতো- তথ! বিশুক্ষৎ চুশীরুতং পেয় মুদশ্বিতা তৎ। 

তত্রৌদনাশী শিজয়েত বোগং পাওড,তথ। দীপয়তেইনলঞ্চ 
গ্রাক্ষান্ডড়চ্যামলবীএসৈশ্চ (সম্ধং ত্বতং লাখবকে চিওঞ্চ। 

গোৌছানরিষ্ঠান্সধুশকরাশ্চ মুররাসবান্ ক্ষারক তাংস্ততৈ? ॥ 

দ্দিগ্ধান্ রসানামলটকরুপেতান্ কোলাম্থিত'ন্ বাপিচি জাঙ্গলানাং। 
০সবেত শোফাভিহিভাংশ্চযোগান্ পাণু,াময়ী শালিষবাংশ্চ নিত্যং 1 
স্বাসাঠসাপারুচিকাসমুস্হ [তৃট্ছ্দিশূলজ্বরশ্বেফদাহান্। 

তপা। [বপাকস্বরভেদসাদ।ন্ দয়েদ্ যথান্বম্প্রসমীক্ষা শাস্ত্রং॥ 

খঅন্তেযু শূনং পরিহীনমধ)ৎ জ্লানৎ তথাস্তেযুচ মধ শূনং। 

গুদেহপ শফসাথমুক্গয়োশ্চ শৃনং প্রতাম্যস্থম সংজ্তকল্পং ॥ 

বিবর্জয়েৎ পাণ্কিন' ষশোহইথা তথাতীসারজ্বরপীড়িতঞ্চ ॥ 



পঞ্চচত্বারিংশতমোহ্ধ্যায়ত | 

অথাতো রক্তপ্রতিষেধং ব্যাত্যাস্যামঃ। 

ক্রোধশো কভয়ায়াসবিকদ্ধাক্লাতপানলান্। 

কট্ম্নলবণক্ষায় তীক্ষোফ্ণ।তিবিদাহিনং ॥ 

নিত্যমভ্য লতে1 দুষ্ট রসঃ পিত্ঞ্চ কোপর়েৎ। 

বিদগ্ধং স্বগুনৈঃ পিত্তং বিদহত্যা্ড শোণিতং ॥ 

ততঃ প্রবর্ততে রক্তমুদ্ধং চাধে দ্বিধাপি বা। 

আনাশয়াদ্ ব্রদ্েদুদ্ধমধঃ পক্কাশয়াদ্ ব্রজেৎ ॥ 

বিদগ্ধক্ষোদ্বয়োশ্চাপি দ্বিধাভাগং প্রবর্ততে | 

কেচিৎ সয়কতঃ প্রীহ্ৃঃ প্রবদস্তাস্জোগতিহ ॥ 

উদ্ধং সাধ্যমধো যাপামলাধাং যুগপ্দগতৎ । 

সদনং শীতকামিত্বৎ কধৃমায়নং বমিঃ ॥ 

লোহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবতাম্মিন্ভবিষ্যতি | 

বাস্থাস্থগলক্ষণৈস্তস্ত সঙ্খ্যাদোষোচ্ছি তীর্বিছ্ঃ ॥ 

দৌর্বল্যশ্বাস কাসজ্বরবমথুমদ1: পাওডতাদা্মুচ্ছাঃ 

তুক্তেচান্ে বিদাহত্বধূতিরপি সদ হৃদাতুল্যা চ পীড1। 
তৃষ্ণ! কণ্ন্ত ভেদঃ শিরসি চ তপনং পুর্িনিষ্ভীবনক্চ 

দ্বেষোভক্তেইবিপাকো বিরতিিরপিরতে রক্তপিন্তোপসগাঃ ॥ 

মাংসপ্রক্ষালনাভং কখিতমিবচযৎ কর্দাস্তোনিভং বা 

মেদঃ পৃষ্বাস্রকল্পং যকদিব যদ্দিব পকজন্ু ফলাভং | 

যতরুষ্চং যচ্চ নীলৎ ভূশমতিকুণপৎ যত্রচোক্তা বিকারাঃ 

তদ্বজ্জ্যং রক্রপিত্ৃং ন্থরপতিধন্ষা ষচ্চতুল্যৎ বিভাতি ॥ 

নাদে সংগ্রাহ্যমুদ্রিক্তং যদস্থগ্ বলিনে! যতঃ। 
তৎপাণুগ্রহণীকুষ্ঠ ্লীহগুল্সজ্বরাবহং ॥ 
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অধঃ প্রধ্ৃত্তং বমনৈরর্ধমার্গং বিরেচনৈঠ | 

ভয়েদনাতরুচ্চাপি ক্ষীণশ্য শমনৈরচ্ছক্ ॥ 
অত প্রবৃত্তদোষস্ত পূর্বং "লাহিতপিত্তিলঃ | 

অন্সীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্তবামপঙ্ডগণং ॥ 

লজ্ঘিতন্ত ততং পেয়াং খিদ্ধ্যাৎ শ্বল্পতগুলাং । 

ষ্মীণৎ গাচনৎ লেহান্ সপ্পাংষি বিবিধানিচ ॥ 

দ্রাক্ষ।'মধুককাশ্র্যা সিতাযুক্ং বিরেচনং । 

যষ্টীমধুকযুক্তং চ সঙ্গৌপ্রং বমনং হিং ॥ 
পয়াংসি শীতানি রসাশ্চ জাঙ্গলাঃ সতীনষষাশ্চ সশ্্শিবাষ্ট কাঃ । 

পটোলশেল্নুনিষগ্ন-বৃূথক! বটানিমুক্কান্থুর মিন্দুবারজং ॥ 

হিতঞ্চ শাকং ঘৃতসংস্কতং সদ ততৈবধ'ত্র'ফলদাড়িমান্থিতং | 

বসাশ্চ পারা বতশঙ্খকুর্মজান্তপা-ঘবাগ্?বাইভিঠিতা ঘ্বতোত্র1১। 

সন্তানিকাশ্চোপলবর্গ সাধিতে ক্ষীবে গ্রাশস্তা! মধু শক্কারোত্তমাহ। 

ছিমাঃ প্রদেহ। মধুশর্করাশ্চ ঘ্বৃতানি পণ্যানিচ রক্তপিত্তিনাং ॥ 

্ধৃকশোভাঞ্জনকোবিদারট: প্রিয়ঙ্কায়াঃ কুন্থমৈশ্চ চুর্ণি তৈঃ) 

ভিবপ্বিদধাচ্চতুরঃ সমাক্ষিকান্ ভিতায় লেছানস্থজ্ঃ গ্রণাস্তয়ে ॥ 

লিহ্বাচ্চ দূর্বাবটজ!ংশ্চ পল্লপবান্মধুদ্বণীয়ান্ সিতকণিকস্তচ। 
হিতঞ্চ খর্জরফলং সফাক্ষিকং ফলা ন চানান্তপি তদগুণানাযথ ॥ 

রক্তাতিপারপ্রোক্রাংশ্চ ফোগানত্রাপি যোজয়েহ। 

গুক্েক্ষকাগুমাপোপা নবে কুস্তে ভিমাস্ত্বসা ॥ 

যোজরনিত্ব। ক্ষিপেদাত্রাবাকশে সোংপলস্ত তৎ। 

প্রাতঃ শ্রুতং ক্ষৌব্রযুতং পিবেচ্ফোনিত পিত্তৰান্ ॥ 

পিবেচ্ছীত কষায়ং ঝা জন্বামাছুনসপ্তবং । 

উড়,ম্বংফলং পিছু] পিবেত্ুদ্রসমেব বা ॥ 
ভ্রপুসীমুলকন্তং বা সক্ষৌদ্রং তওুলাম্মুন। 

(পিষেদগ্ষদমং ককং যষ্টামধুকমেব বা ॥ 
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চন্দনং মধুকং রোধুমেবমেবং সমং পিনবেৎ। 

করঞ্জবীজমেনং বা সিতাক্ষৌদ্রযুৃতং পিবেত ॥ 

মজ্জানমঙ্গুদসোবং পিবেন্সধুকসংবুতং । 

স্থখেষ্তং লবণং বীক্তং কারগ্রদধিমস্তন1 ॥ 

পিবেছাপ ভাত মর্জেযোরক্পিত্তাভপীড়িনঃ। 

রক্ুপিত্ৃহরাঃ শঙ্গাঃ ষড়েনে যোগসত্তমাঃ ॥ 

পথ্যাশ্চৈ বাবপীড়েষু প্রাণতঃ প্রস্যতেইস্যজি । 

অতিনিক্রতরক্কো! ৭1 ক্ষৌদ্রযুক্তং পিবেদস্যক | 

যকৃদ্বা ভক্ষয়েদাজমামং পিভসমায়তহ ॥ 

পলাশবৃক্ষ্বরসে বিপক্কং সর্পি পিবেদ্ন্সৌদ্রযুতৎ সুবীতৎ | 
বনম্পতী'নাং স্বরসৈঃ কৃতং বা সশর্করং ক্ষীর পিবেম্বা ॥ 

দ্রাক্ষামুশীরাণাথপদ্মকং মিন পুথকৃপলাশান্াদকে সমাবপে। 

শ্িতং নিশান্তদ্রধিরাময়ং জয়েৎ গীতৎ পয়োপান্থুলমং ঠিতাশিন: ॥ 

তুরঙ্গবর্চঃ স্বরসং সমাক্ষিকং পিবেৎসিততালৌদ্রযুহৎ বৃষসা বা। 
লিহেতথ! বাস্বকবীক্চর্ণং ক্ষৌত্রা হ্বতং ওুলসাহ্বয়ং ব11 

লিহাচ্চ লাঞ্াঞ্জনচুর্ণমেকমেবং সিতাক্ষৌদ্রযুতাং তুগাখ্যাং। 

দ্রাক্ষাং সিতাং তিক্ত করোহিনীঞ্চ চিমান্ুন। বা মধূকেন যুক্তাং ২ 

পথাামহিংল্রাং রজনীং দ্বতঞ্চ লিস্াত্তথ। শোণিতপিত্তরোগী । 

বাসাকষায়োৎপলমৃত্প্রয়হনেত্র'ঞনাস্তোরহকেশরাপি ॥ 

পীত্বা দিভাক্ষোৌদ্রযুানি জহাৎ পিস্বান্জে1| বেগমদীর্ণমান্ | 
গায়ত্রঙ্ম্বজ্দুনকোবি্দারশির'ৰরোধাসন শালসলীনাং | 
পুষ্পাণি শিগ্রোশ্চ বিচুর্টা লেহো। মধ্বন্িতঃ শোণিতপিস্তরোগে । 

সক্ষৌদ্রমিন্দ'বরহুম্সনারি করঞবীজং মধুসর্পিষীচ | 

চম্বজভ্ুনাঙ্থ কথিত ত্োয়ং স্বত্িত্রয়ঃ পিসমস্কৃচযোগাঃ | 

মুলানি পুষ্পানি চ মাতুলুঙ্গ1: পিই পিনেন্তুলধাবনেন ॥ 

জআণগ্রবৃণ্ডে জলনাশু-দয়ং সশর্করৎ লাসিকয়া পয়ো ব1। 
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দ্রাক্ষারসং ক্গীরঘ্বতং পিবেদ্বা সশর্করঞেক্ষুরসং হিমং বা ॥ 

শীতোপচাঁনং মধুরঞ্চ কুর্য্যান্বিশেষতঃ শোণিতপ্ত্িরোগে । 
দ্রাক্ষাত্ব তক্গৌদ্রসতাযুতেন বিদারিগন্ধাদি বিপাচিতেন ॥ 

ক্ষীরেণ চাপ্রাপননগ্রামুক্তং হিতং ঘ্বতঞ্চাপ্যন্থ বাসনার্থং | 
প্রিয়হুরোধু জনটগৈরিকোংপটলহ সুষণকালী য়কশজ্বচনটৈঃ 

দিাশ্বগন্ধামুদবষ্টি কাহ্বয়ৈ মুণালসৌগন্ধিক তুলা পে'সতৈঃ 

নিরুহ্যটচনং পর়ণা সমাক্ষিটকরতপ্র,তৈ: শীত গুলাম্বুসেচি তং 

ক্ষ'রৌদনং ভুক্তমথানুপাসয়েদঘ তেন যন্তীমধুনাধিতেন চ। 

অপোবহং শাণিতমাশুনাশয়েং তথাতিসারং রুশ্রিরস্য ভুক্ত রং |. 

সপ হি 

[িবেক মোগেত্বতিচৈব শসাতে ৰাম্যশ্চ রক্কেবি' জতে বলান্িতঃ: | 

এব'বিধা উর বস্তরশ্চ মুত্রাশয়ন্তে রুধিরে বিধেঘ্াঃ | 

প্রনুন্তরপ্ধেষুচ পাষুছেষু কুষ্যাদ্থিধানং খলু রন্তপিত্বং & 

বিধিশ্চাস্থগ্দবেইপ্যেষ স্ত্রীণাং কার্য্যো বিজ্ঞানতা। 

শঙ্্রকম্মরণি বং বা ষস্যাতীবপ্রণর্ততে | 

ত্রযাপা দপি 'দাষাণাৎ শোণিঝসা চ সর্বাশ্ঃ। 

লিঙ্গানালোকা কর্তী।াৎ চিকিংনিহমনস্তরং ॥ 

ষট্চত্বারিংশভমোহথ্যায়ঃ | 
হলি িপলিলচটতি 

অঞথতো! মুচ্ছা প্রতিবেধং ব্যাধ্যান্তাম্জ। 
ক্ষীণস। ব্হনেোষসা 'বিকদ্ধাহারসেনিনঃ। 

পিঘাতাদটিঘাতাদ্বা। হীনসত্বস্য ব। পুনঃ ॥ 

কর্ণারতনেষ্প্রা বাহোথভ্যনস্তরেধু চ। 

নিবিশস্তে বদাদোষান্তদ1 মৃচ্ছন্তিমানবাঃ 1 

হৃৎপীড়। জুন্তনতগ্লাণিঃ সংস্ঞানাশো বলস্য চ। 

সর্বসাহ পূর্ববূপাণি যখাস্বমুধলক্ষয়েৎ । 
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হজ্ঞাবহ্থাস্্ নাড়ীষু পৈহিতান্বনিলাদিভিঃ | 
তমোহইভ্যুপৈতি সস। স্থপহ্ংখবাপোহক্কৎ ॥ 

হৃথহৃংখবাপোহাচ্চ নরঃ পততিকাষ্ঠবৎ । 

মোহে! মুচ্ছতি তাং প্রাঃ বড়ি! সা প্রকীত্তিত ॥ 
বাশাদিনিঃ শোণিতেন মদ্যেনচ বিষেণ চ। 

বটম্বপি তাল্ু পিশ্তংহি প্রতুত্বেনী বতিষ্ঠতে ॥ 
পৃথিব্যস্তম্ততমারপং রক্তগন্ধশ্চ তন্ময়ঃ । 

তশ্মাপ্রজসা গন্ধেন মৃচ্ছস্তি ভূবি মানবাঃ | 
স্বব্যন্থভাব ঈত্তেকে দু? যদভিমুহৃতি। 

গণান্তীব্রতবধহেন স্ষিতাস্ত বিষমদায়েঃ ॥ 

তত্রব তন্মাজ্জায়ন্থে তাভ্যাশ্মোহ'ঃ যথেরিহাঃ 

স্ব্ধাঙগদৃষ্টিত্বন্থ1 গৃড়োচ্ছাসশ্চ মৃচ্ছিতিঃ ॥ 
মদান বিলপন্ শেতে-নষ্টবিত্রান্ত মানসঃ । 

গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌলবাৎ যানন্স যাতি শু ॥ 
বেপথুস্বপ্রতৃষ্ণাঃ স্থাঃ স্তস্তশ্চ বিষমূচ্ছিতে | 

বেদিনব্যস্তীব্রতরৎ ষথাম্বং বিষলক্ষণৈঃ ॥ 

সেকাবগাঙো মণষঃ সহারাঃ শ্ীতাঃ 'প্রদেহা বাজনানিলাশ্চ। 

শীতানি পালানিচ গন্ধনস্তি পর্বাস্থ মৃচ্ছণঙ্গনিবারিতানি ॥ 

সিভাপিয়ালেক্ষুরসাপ্র,তানি ত্রাক্ষামধৃকম্বরসান্বিতানি। 

খর্জরকাশ্র্ধ্য রষ্টসঃ শৃতানি পানানি সঙ্গীংষি সজীষনানি । 

সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমাজাজলঙ্বা রসাম্চ | 

তথা ষর। লোহিতশালয়শ্চ মুচ্ছ্গান্ু পথ্যাম্চ সদ্দাসন্ভীনাঃ ॥ 
ভুজঙ্গপুষ্পং মরিচণন্ুযুশীরং কোলসামধ্যঞ্চ পিবেৎ সমানি। 

সতীনতোয়েন বিসং মৃপালং ক্ষৌব্রেপরষ্ণাং সিতয়াচ পথ্যাৎ ॥ 
কুর্ধাঞ্চ নানাবদনাবরোধং ক্ষীরং পিবেদ্বাপাথমাচুষীণাং | 

মুচ্ছাপ্রসভ্ং তু শিরোবিরেটৈর্জায়েদভীক্ষৎ বমনৈশ্চভীক্ষৈ: | 



অধ্যায় ৪৭। উত্তরুতন্ত্রং। | ১৪৩ 

হরধতবীক্কাথন্বতং পিবেদ্বা ধাত্রীফলানাং শ্বরটসঃকৃতং বা। 

দ্রাক্ষালিতানাডিমলাজবস্তি শীতানি নীলোৎপলপন্স বস্তি | 

পিবেংকষায়ানি চ গন্ধবন্তি পিন্তজ্বরং যানি শমং নয়স্তি। 

প্রভৃতদে|বস্তমসোহতিরেকাৎ সংমুচ্ছিতে। নৈব বিবুধ্যতে যঃ ॥ 

সংনাস্তনংজ্ঞে। ভূশছুশ্চিকহস্যো জেয়স্তদ। বুদ্ধমতা মন্তুষ্যঃ। 

ঘখামলোঃং সপলিলেনিসিক্তং সমুক্গরেদাশ্ববিলীনমেব ॥ 

তদ্ধ'চ্চ(কিতস্তেন্বরয়াভিবন্ত'মবেদন মৃত্াবশপ্রযা তং। 

তক্ষ,ঞনা ভ্যঞজনধূনযোগৈস্তথানখা ভ্যন্তরশস্ত্রপাতৈঃ ॥ 

বাদিত্রগীতানুনয়ৈ রপু'ট্বর্কিঘন্টনৈগু গত কলাবঘর্ষটৈঃ | 

মাভিঃ প্রিয়াভিশ্চ ননবপংজ্ঞঃ সান।হলালাশ্বসনশ্চবর্জ)2 ॥ 

প্রত সংন্ঞং বমন'নুশোটন্যস্তীক্ষৈর্বি শুদ্ধং লঘ্ভুপথাভূক্তং ॥ 
ফলগ্রিটকশ্চিত্রকনাগরাদৈ।স্তথশ্মপাত্াজ্জতুনঃ প্রয়োগৈঃ ॥ 

সশর্কদৈম'সমুপ কমে ত বিশেষতো। জীর্ণবৃতং তুপায্যঃ ॥ 
যথাস্বঞ্চ জ্বরস্রানি কযায়ানু। পষে।জয়েৎ। 

সব্বমুন্ড |পরী হা।২ বিষজানাংব্ষপহং ॥ 

সগ্ডচত্বারিংশভমোহধ্যায়ঃ | 
৫১৯ 

অধাতঃ পানাভ্যয় প্রতিবেধং ব্যাখ্যামটামত। 

নদামুষং তথা তংক্ষৎ সথঙ্ংবেখদমেব চ। 

কন্সমাশুকরঞৈৰ ব্যবায়িচ বিকাশিচ ॥ 

ওক্ক্যাচ্ছীতোপচারং ততৈক্ষ্যদ্বন্তি মনোগতিৎ। 

বিশত্যবয়বান্ নৌন্ষাদ্বৈশদ্যাৎ ককশুত্রনুৎ। 
মাক্ষতং কোপয়েপ্রৌক্ষ্যা দাশুত্বাদশুকন্ধকৃৎ। 

হর্যদঞ্চ বাবায়িত্বাদ্বিকাশ্িত্বাদ্বিসর্পতি ॥ 
১৩ 
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তদন্নং রসতঃ প্রোক্তং লঘুরোচনদীপনং । 

কেচিলবণ বর্জ্যাংস্ত রসানত্রাদিশস্তি ছি ॥ 

ক্নিপ্বৈম্তদনৈর্মাংদসৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ সহসেবিতৎ। 

ভবেদাযুঃপ্রকর্ষায় বলায়োপচয়ায় চ ॥ 

কাঙ্যতা মনসস্তৃষ্টিদ্ধৈপ্যং তেজোইতিবিক্র মঃ। 

বিধিবৎসেব্যমানে তু মদ্যে সন্নিহিত গুণাঃ ॥ 

তদেবানন্নমজ্জেন সেব্যমানমমাত্রর। | 

কায়ামিনাহাগিসমং সমেত্য কুরুণ্ডেমদং ॥ 

মদেন করণানান্ত ভাবান্তত্বে কতে সতি । 

নিগুঢমপিভাবং ম্প্রকাশী কুরুতেইবশহ ॥ 

ত্রাবন্থশ্চদদেজ্ঞেয়ঃ পূর্বরোমধ্যোইথ পশ্চিম: । 

পূর্বে বার্যারতিগ্রীতিহর্ষভাষাদি বদ্ধনং | 
গ্রালাপো মপ্যমে হর্ষোবুক্তাযুক্ত ক্রিয়াস্তথা । 

বিসংজ্ঞঃ পশ্চিমে শেতে নষ্টকর্মক্রিয়াগুনঃ ॥ 

শ্লৈম্সিবানঘপিন্তাংশ্চ নিপ্ধান্মাত্রোপসেবিনঃ | 

পানৎ ন বাধতে হত্যর্থৎ বিপরীতাৎস্ত বাধতে ॥ 

নির্ভ ভ্রমেকান্ততএব মদ্যং নিষেবামাণং ননুজেন নিতাং | 

উত্পাদয়েৎ কষ্টতমান্বিকারানাপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদং ॥ 

ক্রুদ্ধেন শীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতণ্ডেন বুভৃক্ষিতেন | 

ব্যায়ামভাণাধবপরিক্ষতেন বেগাবরোধাভিহতেন চাপি ॥ 

তাম়ভক্ষাপততোদরেণ সাজীর্ণভূক্তেন তথাবালন । 

উষ্তাটিতপ্রেন চ সেব্যমানং করোতি মদ্যৎবিবিধান্ বিকারান্ | 

গানানভারং গরমদম্পানাজীর্ণমথাপি বা 

গাননিলমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং | 
সতভ্ত!ঙ্গ-দজদয়গ্রচতোদকম্পাঃ 

পানান্যয়েহনিলকতে শিরসোরুজশ্চ ॥ 
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স্বেদপ্রলাপমুখশোষদা হমুক্ছণঃ পিন্বাত্মকে বদনলোচন পীততা চ। 
শ্লেম্মায্মকে নমথুশীত্ত কফ প্রপেকাঃ সর্বাত্মকে ভবতি সর্ব বিকারসম্পৎ। 

উন্মা শরীরগুরুতা বিবসাননত্বৎ শ্লেম্ছধি কত্মরুচি্মবলমুত্রসঙ্গঃ। 
লিঙ্গং পনস্য তু মদস্যাবদপ্ঠি হজ্জ্ঞ 

স্বারজ] শিরসি সন্দিষুচাপি ভেদঃ ॥ 

ক্গাঁধাঁনমদিগরণমন্রসো বিদাভোইজীর্ণস্ত পানজনিতস্ত বদস্তি লিঙ্গং। 
জ্তেয়ানি তত্র ভিনসা স্বিশিশ্চিতানি 
পিন্ত প্রকোপজাতানচকাঁরণাগণি॥ 

জনশাব্রতোদনমথূক্দর কগপণ মৃ্ভণীকফমসণমৃর্গরজোঁনিদাতঃ | 

“নং সরানবিকুতেষূচ তেষু তেষু 

জং পানদিন্রমমশগ্কাখিলেন প্রীরাঃ ॥ 

হীনোন্তরৌগম তখীতনমন্দদাত* তল প্রভাম্তমতিপাঁনহতং বিজহাৎ। 

দিহ্বোষ্ঠদ ম্তমসিতং ত্বগবাপি নীলং পীতে চযস্ত নয়নে রুধিরগ্রতেচ ॥ 

চির জ্বরৌ বমথবেপথুশ্র্শশ্লাঃ কাঁসত্রমাবপি চ পানহতৎ ভজস্তে । 

তেম্নাং নিবাঁরণমিদং ভি ময়োচামানং 

বন্দাভিধানমখিলেন বিধি নিবোধ ॥ 

মদাস্ত চুক্রনরিঢার্রীকদীপয কুষ্ঠ সোৌবর্দিলাযুতমল* পবনশ্য শাত্ত্যিত | 

পুর্ণীকদীপাকমভৌবদহিঙ্গভির্বা| সৌপচ্চলেন চ বুতং বিতনেতস্থণায়॥ 

শাঁম।তকাম্রকলদাতিমন।তুলুইঙ্গঃ কৃর্মাচ্ছুভান্তপি চষাঁডবপানকানি। 

€সবেত না ফলরসোপচিতান্পাঁদীনানৃপবর্গপিশিতান্তপি গন্ধবস্তি ॥ 

পিন্থাম্মকে মধুধবগ কষাযমি শ্বং মদাৎ হিং সমধুশর্করমিষ্গন্ধৎ | 

পীন্না চ মদামপি চেক্ষুরসপ্রগাঢ়ৎ নিঃশেষতঃ ক্ষণমবস্থিতমুস্ত্িখেচ্চ | 
লানণৈত্িস্তিরিরসাংশ্চ পিনেদনম্নান্ 

মোদগান্ স্থখায় সন্বতান্সসিতাংস্চ যুষান্। 
পানাত্তয় ককরুতে ককমুল্িখেচ্চ 

নদ্যেন বিখিবিছুলোদকনংঘুতেন ॥ 
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সেবেত তিক্তকটুকাংশ্চ রসান্থদাখান্ 

যুষাংস্চ তিক্তকটুকোপহিতান্ চিতায় ॥ 

পথ্যং ষলান্নং বিরুতান্যপি জাঙ্গলানি 

শ্লেক্প্রমন্যদপি যচ্চ নিরন্যয়ং সাতৎ। 

কুর্য্যাচ্চ সর্বমথঃ সর্বভবে বিধানং 

হ্বন্দোত্তবে দ্বয়মবেক্ষ্য ষগ] প্রধানং ॥ 

সামানামন্যদপি যং স্থুসমগ্রমশ্র্যং 

বক্ষ্যামি ষচ্চ মনসো মদত সৃণঞ্চ। 

ত্বউ্নাগপুষ্পমগধৈলনধূকধ 'টন্যঃ 
শ্লক্ষৈরজাজি মরিটচৈশ্চরুতং সমাংশৈঃ ॥ 

পানং কপিখরসবারিপরূষকাঢাং 

পানাতায়েষু বিধিবং স.তজন্বরাস্তে। 

হ্রীবেরপল্লপরিপেলব সংপ্রযুট্ক্তঃ 

পুশ্পৈঃ প্রলিপ্য করবীরজলোভ্বটবশ্চ ॥ 

পিষ্টৈঃ সপল্মকযুটতরণপ সা'রবাদ্যঃ 

সেন্ং জলৈশ্চ বিতরেদনটৈঃ স্থশীতৈহ | 

ত্বকৃপত্রচোচমণরটচৈলভূজঙ্গ পুষ্প 
শ্রেন্মাতক প্রসবকক্ব গ্তাঁডুরুপেতহ ॥ 

দ্রাক্ষাযুতং জতমলৎ মন্দরাময়া্ত 

স্তংপানকং শুচিন্থগন্ধিনটৈনিষেব্যং | 

পিষ্ট1 পিবেচ্চ মধুকৎ কটুরোহিণীঞ্চ 
দ্রাক্ষাঞ্চ মূলমসকত ত্রপুসী ভবং যৎ ॥ 

কার্পাসমূলমণনাগবলাঞ্চ তুল্যাং 

পীত্ব! সুধী সাধু ভনতি স্থবর্চলাঞ্চ। 
কাশ্র্য্যদারুবিড়দাড়িমপিঙ্সপীষু 
দ্রাক্ষান্থিতাস্থ ক্কৃতমঘ্ুনি পানকং ফং॥ 



অধ্যায় ৪৭। ] উত্তরতন্ত্রং ! ১৪৭, 

তর্ধীজপূরকরসাযুতমাশুপীতং . 

শাস্তিৎ পর1ং মদগদ্ধেঘচিরাংকরোতি। 

দ্রাক্ষাসিতামধুকজীরকধা নাকুষ্ণা 

স্বেখং কৃতৎ তৃবৃতবাচ পিবেত্বগাপি ॥ 

সৌ বর্চলাধুতমুদাররসং ফলাম্ং 
ভার্গা শৃতেন চ জলেন হিতাবসেকঃ ॥ 

উক্ষ[কুধামার্গববৃক্ষকানি 

কাকহবয়োডুপ্ধরিকাশ্চ ছুগ্ধে। 
বিপাচা তস্যাঞ্জলিনাবমেদ্ধি 

মদ্াযং পিবেদহ্ি গতে ত্বদীর্ণে ॥ 

ত্বকৃপিপ্নলীভুজগপুষ্পবিটডরুপেত ং 

সেবেত হিহ্ুমরিচৈলবূতং ফলাম্নং | 

উষ্ণাঘুনৈন্ধবযূতান্থবা বিড়ত্বক্ 

চবোলহিঙ্থমগধাফলমুলশুঠী ॥ 
হৃদ্যৈ খড়ৈবপি চ ভোজনমত্র শস্তং 

দ্ৰান্॥ কপিখফলদাড়িমপানকং যং। 

তংপানবিভ্রনহরং মধুশর্কধাঢ্য 

মাত্র তব্োোলরমপানকমেবাপি 1 

থভুরবেকব্রকরীরপরূষকেযু 

দ্রাক্ষাতৃবৃত্সুচ কৃতৎ সসিতৎ হিতং ৰা। 

উপণীযুক্তমথবা তু পিবেদিমাঁনি 
বষ্টাহ্বয়ো২পলহিমান্ুবিমিশ্রিতানি ॥ 

ক্ষীরি গ্রবালবিসজীরকনাগপুষ্প 

পত্রেলবালুশিতশা'রবপন্মকানি। 

আম্রতভবাকরমর্দকপিখ কোল 

বৃক্ষান্ন বেত্রফলজীরকদ্দাড়িমানি |. 
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সেবেত বা মগ্চজীরকনাগপুষ্প 

ত্বকৃপত্রবিশ্বচবিটকলযুতান সাঁংস্চ । 
হুগ্্ান্বরশ্রুতহিমাংশ্চ সুগন্ধি গন্ধান্ 

পানোত্তবাননদতি সপ্তগদানশেষান্ ॥ 

পঞ্চেজ্িয়ার্থবিষয়ামৃছুপানযোগ! 

হাদ্যাঃ সুখাশ্চ মনসঃ সততন্গিযোজ্যাঃ | 

পানাত্যক়েষু বিকটেরূনিতন্ব বত্যঃ 

পীনোন্নতন্তনভরানতমধ্যদেশাঃ ॥ 

প্রৌচাঃ স্ত্রিয়োইভনবষৌ বনপীনগাঙ্জযঃ 
সেব্যাশ্চ পঞ্চবিষয়াতি শয়স্বভাবাঃ ॥ 

পিবেদ্রসং পুশ্পফলোভ নং ব1 সি তামধূকত্রিস্ু শন্ধিপুক্তং। 

সংচর্ণ্য সযোজয চ নাগপুট্পৈরজাজিকক্ামপিটৈশ্চ ভুটল্যঃ ॥ 
বর্ষ।ভুষস্ট্যাহ্বনধূকলা ক্ষাত্বকবু'্দরাষ্কুরজীরকানি। 

দ্রাক্ষাঞ্ কষ্জখামসকেখরঞ্চ ক্ষীরে সমালোড্য পিবেং শ্ুখোষ: ॥ 

ভবেচ্চ মদ্যেন তু যেন পাতি 5ঃ প্রকাম পীতেন স্থৃবাপবাদিন]। 

তদেব তশ্মৈবিধিবং প্রদাপদ্লেদ্বিপর্নাকে ভ্রশমলৌচ গচ্ছতি ॥ 
যথু। নরেন্দ্রেপহতনা কস্যচিৎ ভবেং প্রসাদ স্তত এন নান) 

বিচ্ছন্নমদ্যঃ সহসা যে।ইতি মদ্যং নিষেবতে | 

তস্য পানাত্যয়োদ্দি্টা! বিকারাঃ সম্ভবপ্তি হি। 

অন্যস্যাগ্রেয বায়ব্যে। শুণাবন্ুপহাঁনি চ.। 
শ্রোতাংসি শোবন্বেয়াভাং তেন তৃষ্জ। প্রপ্জায়তে ॥ 

প|টলো২পল কন্দেষু মুদগ পণ্য: চ সাধিতৎ ॥ 

পিবেন্সাগধিকামিশ্রৎ তত্রান্তোছিম নীহলং । 

সর্পিস্তিলবসামজ্জদধিভৃঙ্গ ইসৈযু'তং ॥ 
কাঁথেন বি্যবর়োঃ সব্বগন্ধৈ্চ পেষিটত£ | 
পহমন্যঙ্জনে শ্রেষ্ঠং সেকে কাথঃ সুশীতলঃ ॥ 
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রলবস্তি চ ভোজ্যানি যথান্বমবচারয়েখ। 

পানকানি সুশীভানি হদ্যানি ম্বরভীনিচ॥ 

ত্বং প্রাপ্তস্ত পানোম্! পিত্তরক্ত।ভিমুচ্ছি তঃ। 
মহৎ প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবত্তর ভেষপ্গং ॥ 

শীতং বিধানমত উদ্ধনহং প্রনক্ষ্যে 

দাহপ্রশাস্তিকরযৃদ্ধিম ভাৎ নরাণাং। 

তত্রাদিতে। মলক়.জন হিতঃ গ্রাদেহ 

স্চন্দাংশুহার তুছনোদকশীতলেন | 
শী তামুণীতগতটরশ্চ শয়্ানমেবং 

হাটরমূর্ণালবলয়ৈরবলাং স্পৃশেয় ই 1 

ভিন্নোখপলোজ্জবলহিমে শয়নে শম়ীত 

গব্রেষু বা সঙ্গলবিন্দুষুপপ্মিনী নাং ॥ 

আনলাদয়ন্পবনযাঞ্ধতশিষ্টগন্ধ কহলারপদ্মনলশৈবলনঞ্চয়ে ভ্যঃ। 

শশতৈর্বনান্তপবনৈঃ পরিমুষ্তমানঃ 

শ্বীতশ্চরেদ ভবনকাননদীর্ঘিকানু ॥ 

দাহাভিভূতমথবাপরিষেচয়েতু, শীতৈরুশীবজল্চন্দনবারিভিস্তং । 
[বশ্রাবিভাং হৃতমল[ৎ নববারপূর্ণাং 

পল ্পলোজ্দবলজলামধিবাসিতাঞ্চ ॥ 

বপীন্তঙ্জেত হরি5ননভূষিতাঙ্গঃ কাস্তাকরম্পর্শ কর্কখবেশমকুপঃ | 
তটন্বনমন্দুঞ্হপত্রট মঃ স্পৃণস্ত্যঃ 

শীটৈতঃ করোরুবদনৈঃ কঠিনৈঃজ্তনৈশ্চ ॥ 

তোয়়াবগাহকুশল! মধুরত্য ভাবাঃ সংহর্যয়েমুবৰল! মধুবৈঃ গ্রলাপৈঃ। 
ধারাগৃছে প্রগলিতোদ কছর্দনাতে 

ক্লাস্তঃ শরীত সলিলানিলশী তকুক্ষো ॥ 
গন্ধোদটকঃ স্ুহটমরুপসি কভূমৌ পরাঘুভন্ননরসৈক্কপলিপ্তকুড্যে। 
মাংপীতমালবনকুদ্কুষপল্পপত্র জাতাৎ্পল প্রিক্ক্কুকেশর পুগুরীকে ॥ 
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পুন্নাগনাগকরবীররূতে।পকারে তশ্সিন্ গৃহে কমলরেণুরুশে শরীত। 
যত্াহতানিলবিকম্পিতপুষ্যদাম্সি হেমস্তবিদ্ধাহিমবন্মলয়চলানাং ॥ 

শীতান্তনাং সকদলীহরিতদ্রনাণাং উদ্ভিননীলনলিনানুরুহাকরানাং। 

চন্ত্রোদয়স্তচ কথা শৃণুয়ান্মনোজ্ঞ! 

গ্রানং স্্দীনমনসং মনসোহ্নুকুলাঃ ॥ 

পীনস্তনোরূজঘনাঘনসারদিপ্ধাঃ 

ত1এব মার্্বঘনাঃ সহ সংবিশেষুঃ 

শ্লি্বলাঃ শিখিলমেখলহারবষ্ট্যঃ 
হর্ষয়েযুঃ পুনর্নাধ্যঃ শ্বগুণৈরহসিষ্টিতাঃ। 
তাঃ শৈত্যাচ্ছময়েযুশ্চ পিন্তপানাত্যয়ং জিয়ঃ 

রক্তুপিন্ততনাদহেঘরমেব বিধি: স্বৃতঃ | 

সামান্ততে। বিশেষন্ত শৃণু দাঁহেঘশেষতঃ ॥ 

কত্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিজ্ং দহতিহাতি। 

সংচৃষ্যতে দহাতে চ তাত্রাভক্তাত্রলোচনঃ ॥ 

লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্ৃনেবাব কীর্যযতে। 

তং বিলজ্ঘয বিধনেন সংস্যাহারমাচরেং ॥ 

অপ্রশাম্যতি দাহেচ রসৈস্তৃপ্রস্ত জাঙগলৈঃ। 

শাখা শ্রয়াঃ যথান্যায়ং রোহিনীব্যধয়েংপিরাঃ 

পিন্তজওসমঃ পিন্তাৎ স চাপান্ত বিধিহিতঃ 1 

তৃষ্ণ'নিরোধাদব্ধাতে) ক্ষীণে তেজঃ সমুখিতৎ | 

স বাহাভ্যন্তরৎ দেহং দছেদ্বৈ মন্দচেতসঃ| 

সংশুষ্কগলতাবোষ্ঠো জিহবাং নিঃকৃব্য বেপতে ॥ 

তত্রোপশময়ে ত্তেজন্বব্ধতুঞ্চ বিবর্ধায়েং। 

পায়য়েং কামমস্তশ্চ শর্করাঢ্যৎ পয়োইপিবা ॥ 

শীতমিক্ষুরসং মস্থং বিতরেচ্চেরিতং বিণ্ধং | 

অক্জ। পূর্ণকোষ্ঠদ্য দাহোহন্যঃ স্যাৎ স্ুুস্তর ॥ 
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বিধিঃ সদ্যোবশীয়োকস্তস্য লক্ষণতমণ চ। 

ধাতুক্ষয়োক্কে! যে দাহস্তেন মৃচ্ছণ তৃষান্থিত2 | 

ক্ষামন্ববঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ ভূশগীড়িতঃ। 

রক্ত-পিন্তবিধিম্তনা হছিতঃ মিপ্ধেো ইনিলাপহঃ ॥ 

শ্ততলনাশ্বতণ্চামাঃ শোচতোবাপ্যনেকধা | 

তেনাস্ুদহাতেইতার্থ* তৃক্চ'মৃন্ছণ প্রলাপবান্। 
তমিষ্টবষয়োপেতং শ্বহ্ৃভিরপি সংবৃতং । 

্ীরমাসরসাহারং বিধিনোক্েন সাধয়েৎ ॥ 

মর্দাভিঘাঁতজোইশাস্তি সোহপাধ্যঃ সপ্তমোগতঃ | 

সর্র্ব এবচ বর্জ্যাঃ স্থাঃ শীতগাত্রেষু দেহিযু ॥ 
এবং বিধে। ভাংবনাস্ত্ব মন্দরামর়পীডিতঃ | 

প্রশাস্তেপদ্রবশ্চাপে শাবৰনং প্রাপ্তমাচরেহ ॥ 

স্গীরকাণ্যার্দরঁকশৃঙ্গবের সৌণর্চলান্যর্ধকলপ্ল,.তানি। 
মন্যানি হন্যানাথ গন্ধ1প্তি পীতানি সদাঃ শমরপ্তি তৃষ্ঝ|ং ॥ 

জলপ্ল,তম্চন্দনভূষি তা অথ্ী সভক্তাং পিশিতোপদংশাং । 

পিবেং স্থরাং নৈব লভেত বোগান্ মনোমতিদ্বঞ্চ মদংন ষাতি॥ 

অক্টচভ্তারিংশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতন্ত ক্াপ্রতিশেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

সতশং যঃপিবেদ্বারি ন তৃষ্টিমধিগচ্ছতি | 
পুনঃ কাঙ্কতি তোয়ঞ্চ তং তৃষ্ণার্দিতমাদিশেৎ ॥ 

সংক্ষোভগোকশ্রমমদাপানাক্রক্ষাম্ন শুষ্ক কটুপষে।গাঁং। 

ধাতুক্ষয়াল্জ্বননুর্যতাপাৎ পিত্ঞ্চ বাঁতশ্চভূশং গাবুদ ॥ 

শ্বোতাংপি সংদূষয় তঃ সমেত যানান্বুধাহীনি শরীরিণাংহি। 
শ্রোতঃ স্বপাং বাহিষু দৃষিতেষু জায়েত তৃষ্ণা প্রবল! ততস্ত ॥ 



১৫ই সশ্রেতঃ | অধ্যায় ৪৮।] 

তির; স্থৃতাস্তা ক্গতঙ্গ| চতুর্ধী ক্ষয়াত্তথ।ন্যামসমুত্তবা চ। 
স্যাৎসপ্রমী ভ করনিমিন্তজাতু লিঙ্গানি তাসাং শৃধু চৌষধাঁনি ॥ 
তান্বোষ্ঠ ক্ঠাপ্য বিশোষ দাহাঃ সন্তপলোহত্রনবি প্রলাপাঃ। 

পূর্বাণি রূপাণি ভবস্তি তাঁদামুপত্তিকাঁলেষু বিশেষতোহি ॥ 

শুষ্কাসাতা মারতসস্ভবায়াং তোদজথা শঙ্খ শিরোগলেষু। 

শ্োতোনিরোধে। বিরসঞ্চ বন্তৎ শীতাভিরপ্তিশ্চ বিবৃদ্ধি মেতি 1 
মৃচ্ছী প্রলাপাঁরুচিব ্, শোঁধাঃ পীনেক্ষণত্বৎ গপ্রাততশ্চদাঁহঃ ॥ 

শীতাভিক।উক্ষা সুখতি ক্রতাঁচ পিন্তাত্সিকা যাং পরিধূমনঞ্চ | 

বাম্পাবরোরাৎ কফনংবুতেইগ্লৌ তষ্1 বলাসেন ভবে, তত্র ॥ 

নিদ্রাগুরুতৎ মধুরান্যভা চ তৃষ্গার্দিতঃ শুষাতি চাতিমাত্রং | 

শ্ীতজ্বরছর্দিররোচকশ্চ ককদাঝ্তি কায়াৎ ত্বচিপাঁকএব ॥ 
এভানি রূপাণি ভবস্তিপন্তান্তযর্দি তং কাঙক্ষতি নাতিচান্তং | 
শগ্তভ্ভ রক্োণি তনির্গমাভাহ তৃষ্ণা চতুর্ণশী ক্দতজা সতাতু ॥ 

তয়।ভিভূতস্য নিশাদিন।নি গচ্ছন্তি হঃখৎ পিবতোইপিতোয়হ । 

রসঙ্ষয়াদযা ক্ষয়সম্তপা সা তয়াভিভূতস্্ নিশাদিনেষু॥ 
পেপীয়তেইস্তঃ স স্ুখনধাতি তাং সন্নিপ1তাদিতি কেচিদাভঃ | 

রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি তসামশেষেণ ভিষগ্ব্যবস্যেৎ ॥ 

ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্তব'চ হৃচ্ছলনিষ্ঠীবনসাদযুক্তা। 
নিগ্ধং তথাম্নং,ললণঞ্চ ভূক্তং গুর্বনমেনাগুতৃষাং কয়োতি ॥ 

ছশিণং বিচিন্তং বধিরং তৃষার্ডং বিবর্জয়েনিগতজিহবমাগু । 

তৃষ্ণা ভিবুদ্ধাবুদবেচ পূর্ণে তৎ বাময়েম্মাগধিকোদকেন ॥ 

বিলেপনং চাত্র হিতং বদন্তি স্যাদ্দাড়িমাত্(তকমাতুলুগৈ2 | 
তৃষ্ণা প্রয়েগৈরিহ সা নিবার্ধযা শীতৈশ্চ সম্যগ্রসবীর্যজাতৈঃ ॥ 
গণ্ুষমন্ৈর্ব্িরসে চ বকে, কুর্য্যাচ্ছু্টভরামলকন্য চুটৈণঃ। 
নুবর্ণরপাদিভিরগ্রিতপ্ৈোট্ট্রঃ কতং বা ফিকতোপলৈর্বা। ॥ 
জলং স্থথোষ্ণৎ শময়েন্ব তৃষ্ণাং সশর্করং ক্ষৌডবুতং ছিমং ৰ1। 
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পঞ্চাঙ্জি কাঃ পঞ্চগণ। যউক্তশন্তেঘন্ুসিন্ধং প্রথমে গণেবা ॥ 

পিবেৎ সুথোষ্ণং মন্ুজোইল্লশস্ত তৃষোবিষুচ্যেত হি বাতঙ্গায়াঃ। 

পিতদ্ববর্গেণ কৃতঃ কষায়ঃ লশর্করঃ ক্ষৌত্রযুতঃ স্ুশীতঃ ॥ 

পীতাস্তৃধাং পিত্তককৃতান্নিহস্তি ক্ষীরং শৃতং বাপ্যথজীবনীয়ৈঃ | 

বিশ্বাঢ় কীকণ্ট কপঞ্চমূলীদর্ভেযু সিদ্ধং কফজাস্িহস্তি 
হিতং ভবেচ্ছর্দনমেৰ চাত্র তপন নিশ্বগ্রসবোদকেন। 

সর্বান্থ তৃষ্ণাস্বথণাঁপি পৈততংকুর্যযাদ্বিধিস্তেন বিনা ন শাস্তিঃ ॥ 

পর্যযাগতোড়,ম্বরক্ষে! রসস্ত সশর্করস্তত্কিতোদকং বা। 

বর্গস্য সিদ্ধস্যচ সারিবাঁদেঃ পাতব্যমন্তঃ শিশিরং তৃষার্ভেঃ ॥ 

কশেকশৃঙ্গাট কপন্মমোচ বিশেষু সিদ্ধং ক্মতজান্নিহস্তি | 

নীলোতপলোশী রকুচন্দনানি দত্বাপ্রবতে নিশিবাসয়েত্, ॥ 

তুছভমংতোর়মুদারগঞ্ধি সিতাষুতং ক্ষৌদ্রবুতস্তৈব। 
দ্রাক্ষাপ্রগাঢ়ঞ্চ হিভার বেদ্যঃ তৃষ্ণার্দিতেভ্ো বিতরেন্নরেভ্যঃ ॥ 

স সারিবাদৌ তণপঞ্চমূলে তখোত্পলাদৌ মধুরে গণেচ। 
কুর্ধযাৎ কষায়ঞ্চ ঘটথব্যুক্জং মধূকপুষ্প।দিখু বাপরেষু ॥ 

রাঁজাদনগ্গীরিকপীতনেধু ষট্পানঞ্ান।ত্র হিতানি চস্থ্যুঃ | 

সতুণ্তীকেনীণ্যথলা খিবেন্ত, পিক্টানি কার্পাসসমুদ্তবানি ॥ 
ক্ষতোবাং রুণিনিবারণেন জয়েদ্রসানামস্থজশ্চ পানৈই। 

ক্ষয়োখিতাং ক্ষীবৃতং নিহন্যান্মাংসোদকং বা মধূকোদকং বা ॥ 
আমোভ্ভবাং বিথবচাবুতান[ং জয়েখকষায়ৈ রথদীপনানাং। 

আত্রাত ভল্লাতব্লাবৃতানি পিবেৎকৰায়ণ্যথ দীপনানি ॥ 

গুর্বননজাতাং বদনৈর্জয়েচ্চ ক্ষয়াদূতে সর্বকৃতাশ্চ তৃষ্2। 
শ্রমোত্তবাং ষাং সরসেো নিহন্তি গুড়োদক্ং বাপ্যথবাপি মন্থঃ ॥ 

ভক্কে'পরোধাতৃষিতো। যবাগুবুষ্ণাৎ পিধেন্মস্থমথো। হিমং চ। 

য! স্লেছপীতস্য তবেচ্চ তৃষ্ণা তত্রোস্ুমস্তঃ প্রপিবেন্মনুষ্যঃ ॥ 

সদ্যোত্তবামর্ধঙ্গলং নিহন্তি মদ্যৎ তৃষ্ণাং যাপিহি মদ্যপস্য। 
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উদ্জোত্ববাং হঙ্তি জলং সুশীভৎ সশর্করগ্েক্ষুরসং তথাস্তঃ ॥ 

শ্বৈঃ স্বৈঃ কষাটরর্ধমনানে তাপাং তথাজরোক্তানি চ প।চনানি। 

লেপাৰগাহে পরিষেচনানি কুর্ষ)ান্তথা শীতগৃহ।ণিচাঁপি | 

ংশোধনং শীররসৌ দ্বতানি সর্ব্বান্থ লেহান্ মধুরান্ (হম।ংস্ড ॥ 

একোনপকঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। 

অথাতশ্ছর্দি প্রতিশেধ্মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
অভিদ্রবৈরতিন্নিগ্ধিরহৃদৈতর্লবৈরপি। 

অকালে চাতিমাটত্রশ্চ ষবাসাস্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ 1 

শ্রমাৎ ক্ষয়ার্তথোদ্বেগাদলীর্দাৎ কমিদোষতঃ। 

নার্ধ্যাশ্চাপন্নসবায়ান্তখাতিদ্রত মন্ত্র তঃ ॥ 

বীভংটৈহেতুভিশ্চানৈ।দূতিমুৎ ক্লেশিতো বলা । 
ছাদয়ব্লাননং বেগৈরর্দায়গজ ভপনৈঃ ॥ 

নিরুচ)তে ছর্দিরিতি দোষো বক,ং প্রধাবিতঃ | 

দোবাজুদীরয়ন্ বৃদ্ধান্ুদানে1 ব্যান সঙ্গতঃ ॥ 

উদ্ধমাগচ্ছতি ভৃশং বিরুদ্ধাহারসেবিন1ঃ। 

হৃজাসোদগাররোধোৌচ প্রসেকো। লবণস্ুচুঃ ॥ 

দ্বেষোইন্নপানে চ ভূখং বমীনাং পূর্বলক্ষণং। 

প্রচ্ছর্দয়েৎ ফেনিলমলমল্পং শূলার্দিতোইভ্য দত পাস্বপৃন্: ॥ 

শ্রান্তঃ সঘোষং বহুশঃ কথায়ং পীর্ণেধিকং নাইনিলজাবমিস্ত ৷ 

ষোহম্ বং ভূখং বা কটুতিক্তবক্ত,ং পীতং সরক্তং হারতংবমেন্বা ॥ 
সনাহঠোষজরবক্ত,শোষ মুচ্ছান্বতা পিভনিমিভ্তত1 সা। 

বে। হষ্টরোমা মধুরং প্রভৃতং শুর্ুংহিমং সান্দ্র কফানুবিষ্থং ॥ 

অভক্তরু গ্গোরবসাদযুক্তোবমেত্বমী সা কককোপজা ম্যাৎ। 
সর্বাপি রূগানি ভবন্তি যপ্যাৎ স! সর্রদোষ প্রভা মতা তু॥ 
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বীভত্সজ। দৌহদজামজাচ যাঁপাস্বাতে! ব! কমিজাচ যাহি। 
লা পঞ্চমী তাশ্চ বিতাবয়েতত, দোষোচ্ছ,য়েগৈব যথোক্তমাদৌ ॥ 
আমাশয়োতক্লেশভবাশ্চ সর্ধান্তম্মান্ধিতং লঙ্ঘনমেবতান্থ। 

শৃলহৃল্লাসবহুল] রুমিজ1] চ বিশেষতঃ ॥ 

ক্লমহৃদ্রোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিত1 । 

ক্ষীণস্যোপদ্রবৈষু'ক্কাং সান্যক্ পুয়াং সচন্দ্রিকং ॥ 

ছর্দিং প্রসক্তাৎ কুশলো নারভেত চিটিৎপিতং । 

বন'ষু বহুদোষাস্থ ছদনং হিতমুচ্যতে ॥ 

বিরেচনং বা কুববীঠ যখাদোষোচ্ছ,য়ং ভিষকৃ। 

সংসগাংশ্চান্ুপূর্রেপ যথাম্বভেষজায় তান্ ॥ 

লঘু!ন পরিশুষ্কাণি সাত্ম্যান্তন্নানি বা চরেৎ। 

থাম্বঞ্চ কষায়ানি জ্বরপ্রানি প্রযোজয়েৎ ॥ 

ভন্যাৎ ক্ষীরদ্বতং পীতং ছর্দিং পবনসম্ভবাং 

মুরগবামল কযুষো ৭1 সসর্পিফঃ সটসন্ধবঃ ॥ 
যবাগুং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকতাৎ পিৰেং। 

পিবেদ্বাব্যক্তপিন্ধুখ ফলাম্নং বৈষ্ষিরং রসং ॥ 

স্গখোষ্জলবণং বাত্র হিতং ক্বহবিরেচনং। 

পিন্তোপশমনীয়ানি পানানি শিশিরাণিচ ॥ 

কষার়ানুযপযুক্তানি স্বস্তি পিত্তকৃতাং বমীং। 

শোধনং মধুৈশ্চাদ্রাক্ার সসমাযুতৈঃ ॥ 

বলবত্যাং প্রশংসস্তি সর্পিক্তৈবকামেব চ। 

আরগবধাদিভির্য,ষং দশাযোগমেব চ ॥ 
পায়য়েতাথ সক্ষৌত্রৎ কফজায়াং চিকিৎসকঃ। 

কৃতঙুড়,চযা বিধিবকষায়ং হিমসংজ্িতং ৪ 

তিশ্যঘপি ভবে পথ্যং যাক্ষিকেণ সমন্থিতং | 

ৰীভৎসজাং হৃদ্যত মৈর্দৌহৃদাং কাঙ্ক্ষিতৈং ফলৈ: ॥ 

৯১ 
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লঙ্ঘনৈর্বমনৈশ্চাসাং সাঝ্মযৈশ্চাসাৎম্যকোপজাং | 
কমিহদ্রোগবচ্চাপি কৃমিজাৎ সাধয়েদ্বমীং | 

ৰিতরেচ্চ যথাদোষং শন্তং বিধিমনস্ত রং । 

দ্রধিখরদসংযুক্তাৎ পিপ্ললীমাক্ষিকান্থি তাং ॥ 
সুুমুহুর্নরে। লী! ছর্দিভয, প্রতিমুচাতে । 

সমাক্ষীক। মধুরসা গীতা বা তওুলান্বুন! ॥ 
তপ্পণৎ বা মধুযুতং তিস্থণামপিভেষজং । 

বয়ঙৃগ্তঃ সমষ্ট্যাহবাং তগুপান্তুমধুদ্রবাং ॥ 

পিবেদ্যবাগৃমথব!1 সিদ্ধাং পটত্রিঃ করঞটজঃ । 

যুক্তান্নলবণাঃ পিষ্টাঃ কুস্তঘুর্ষ্যেইথব। ছিতাঃ ॥ 
তগুলাম্তযূতং খাদেকপিখং ত্র যষণেন বা। 

দিতাচন্দনমধবাক্তং লিহাদ্বা মক্ষিকাশকৃৎ ॥ 

পিবেৎ পয়োইগ্রিতপুঞ্চ নির্বাপা গৃহগোধিকাং। 

সপ্পিঃ ক্ষৌদ্রদিতোপেতাং মাগধীং বা লিহেত্তথা । 
ধত্রীরসে চন্দনং ব1 শৃতৎ মুদগদলান্বু বা ॥ 

কোল্গমলকমজ্জানং লিহাছ! ব্রিস্থগন্ধিকৎ ৷ 

সক্ষৌত্রাং শালিলাজানাং যবাগৃং বা পিবেন্নরঃ ॥ 
শ্রেয়াণ্যুপহুরেচ্চাপি মনোত্রাণন্থখানি চ ॥ 

জাঙ্গলানিচ মাংসানি শ্বাছবৎপানকানি চ। 

ভোজনানি বিচিত্রাণি কুর্ষযাৎ সর্বান্বতক্তিতঃ ॥ 

পঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ। 
স্পা 

অথাতো হিকাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
বিদাহিগুকবিষ্টস্তি কক্ষাভিষ্যন্থিভোজ নৈঃ ॥ 

শীতপানাসনস্থানরজোধৃমানিলানলৈঃ । 
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ব্যায়ামকম্ম ভার'ধববেগাধাতাপতর্পণৈঃ ॥ 

আমদোষাভিঘাতস্ত্ীক্ষররোগপ্রপীড়নৈঃ | 

বিষমাশনাধাশনৈজ্তখাসংশমনৈরপি ॥ 

ছিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে । . 
মুহুমুর্ব্বায়ূরুদেতি সম্বনো 

ষরুত্প্রিহান্ত্রানি মুখাদিবাক্ষিপন্। 
সঘোষবানাণ্ড হিনস্ত্যহ্থন্ যত 

স্ততত্ত হিঞ্কেতি ভিষগৃভিরুচ্যতে ॥ 

অন্নজাং যমল।ং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা । 

কফেনানুগত্ো বাধুঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি ॥ 

মুশ কষায়মরতিগোঁরবৎ কণ্ঠবক্ষসোঃ | 

পৃর্্বরূপাণি হিকানামাটোপো জঠরসা চ ॥ 

পানান্ৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোহনিলঃ। 

হিকয়তুর্ধগোতভৃত্বা তাং বিদ্যাদন্লজাং ভিষক্ ॥ 

চিরেণ যমলৈর্বেগৈ ধ৷ হিক্কা সংপ্রবর্ততে । 

কম্পবস্তি শিরোগ্রীবং যমলাস্তাৎ বিনির্দিশেৎ ॥ 
বিক্ষ্টকালৈর্যা! বেগৈর্দ্নৈঃ সমভিবর্ততে । 

ক্ষত্রিক1 নামস। হিকা! জক্রমূলাৎ প্রধাবিত। ॥ 

নাভিগ্রবৃত্তা যা হিকা ঘোরা গন্ভীরনাদিনী । 

গুক্ষোষ্ঠক-ছিহবাদ্যশ্বাসপার্থরুঞাকরী ॥ 

অনেকোপত্রবযুতা গম্ভীর! নাম সা স্থৃতা । 

মন্দ্ীণ্যাপীড়য়স্তীব সততং য প্রবর্ততে ॥ 

দেহমাযাম্য বেগেন ঘোষয়ত্যতিতৃষ্যতঃ | 

মহাহিক্কেতি সাজ্জেয়া সর্ধগাত্রপ্রকম্পিণী ॥ 

আযম্যতে হিক্কতোহঙ্গানি যস্য দৃষ্টিশ্চোর্ধং তাম্যতে যস্য গাঁঢ়ং। 
ক্ষীপণোহদ্বিটকাসতে যশ্চ হিক্কী তৌ দ্বাবস্তো। বর্জয়েদ্িকমানৌ। 
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প্রাণায়ামোছেজনব্রামনানিশ্চীতোটদৈঃ সংভ্রমশ্চান্ শম্তঃ। 

ষষ্ট্যাহ্বং ব। মাক্ষিকেণাবপীড়ঃ পিপ্ললো] ব1 শর্করাচূর্ণযুক্তাঃ ॥ 
সর্শিঃ কোষ্জং ক্ষীরমিক্ষোরসো বা নাতিক্ষীণৈঃ অ্রংলনং ছর্দনঞ্চ। 

নারীপয়ঃপিষ্টমশুরুচন্দনং দ্বতং স্থখোষ্ঞ্চ সসৈন্ধবং তথা ॥ 

চর্ণীকুতং সৈন্ধবমস্তস1 তথা নিহস্তি হিক্কাঞ্চ হিতঞ্চনস্যতঃ। 
যুঙ্াদ্ধ পং শালনির্্যাসজাতং নৈপালং বা গোবিষাণোস্ভবং বা ॥ 

সর্পিঃ সিটপ্ধঃ চম্্মবালৈঃ কৃতং ব।হিক্কাস্তানে স্বেদনং বাপি কার্যাং। 

ক্ষৌদ্রোপেতং গৈরিকং কাঞ্চনাহবং লিহাত্তন্ম গ্রামাসত্বাস্থিজং বা ॥ 

তহচ্ছাগবিগ্মেষ গোশলা কানাং রোমাণ্যন্তর্ধ,মদগ্ধানি চাত্র। 

মধবাজ্যাক্তৎ বর্তিপত্র প্রস্থতমেবং ভন্মডুম্বরং তৈন্বকৎ বা ॥ 
সবর্জিক্ষারং বীজপৃবাদ্রসেন ক্ষৌদ্রোপেহহ হস্তি লীঢাশড হিক্কাং। 

সর্পিঃ-লিদ্ধংঘ্বণ্ত হিক্কাৎ ষবাপ্বঃ কোষ্চগ্রাসাঃ পায়সো বা সখোষওঃ ॥ 

গুঠাতোয়ে সাধিন্ততক্ষীরমাজত্তদ্বৎপীতং শর্করাসংযুতং বা ॥ 
আতৃটগুর। সেব্যমানং নিহন্যাদ্ প্ৰাত্বা হিকামা শুমৃত্রং ত্বজাব্য12 | 
সপৃতিকীটং লশুনোগ্রগন্ধা হিংগ্র্জমাচুর্ণা স্ুভাবিতস্তৎ ( 

ক্ষৌদ্রংসিতাং বারণকেশরঞ্চ পিবেদ্রসেনেক্ষুমধূকজেন ॥ 
পিবেৎ পলং বা লবণোত্তমস্য দ্বাভ্যাং পলাভ্যাৎ হবিষঃ সমগ্রং ॥ 
তরীতকীং কোষ্চজলান্ুপানাং পিবেদ্ঘ্বতং ক্ষারমধুপ্রপন্নং । 

রসঙ্কপিথান্মধু-পিপ্ললীভ্যাং পিচ্প্রম(ণং প্রপিবেত স্থখায় ॥ 

কুষ্ণাং সিতাং চামলকঞ্চলীঢং সশৃঙ্গবেরং মধুনাথবাপি। 

কোলাস্কিমজ্জাঞ্জনলাজচুর্ণং হিক্কাং নিহন্যান্মধুনাচ লীঢ়ং ॥ 

পাটলায়াঃ ফলৎ পুষ্পং গৈরিকং কটুরোছিণী। 
খ্রমধ্যং মাগধ্যঃ কাশীশং মধুনাম চ ॥ 
চত্বারোয্ুষযোগ!ঃ স্থ্যঃ প্রতিপাদ প্রদর্শিত12। 

মধু দ্বিতীয়াঃ কর্তব্যান্তে হিক্কান্থ বিজানতা ॥ 

কপোতপারাবতলাবশলা কশখদংস্ট, গোধাবৃবদৎংশজান্ রসান্। 
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পিবেৎ ফলাক্মান্ হিমান্ সৈদ্ধবান্ স্িগ্ধাংস্ততৈবর্ষমগছ্িজোত্তবান্ ॥ 

বিরেচনং পথ্যতমং সসৈম্ধবং দ্বতৎ স্থখোষঞ্চ শিতোপলাযুতং । 

সদাগদ তাবুদ্গতেইনুবাসনং বদস্তি কেচিচ্চ ছিতায় হিকিনাং ॥ 

একপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শা হি িহসসমাসিপা 

অাতঃ শ্বাস প্রতিবেধৎ ব্যাখ্যান্যামঃ । 

ধৈরেব কারটৈহিক্কা বহুভিঃ সংপ্রবর্ততে । 

তৈরেব কারণৈঃ শ্বাসো ঘোরো। ভবতি দেহিনাং ॥ 

বিহায় প্রকৃতিং বাষুঃ প্রাণোহথ কফসংযুতঃ। 

শাসয়ত্য্ধগোতৃত্বা তং শ্বাসং পরিচক্ষতে ॥ 
ক্ুদ্রকস্তমক শ্ছিন্নো মহা নৃষ্ধশ্চপঞ্চধা । 

ভিদ্াযতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একে। বিশেষতঃ 

প্রাগ্র,পৎ তস্তয হৃৎপীড়। ভক্তদ্বেষোহরতি হা 

আনাহঃ পার্্বয়ে শূলং বৈরস্তংবদ* 1 

কিঞ্চদারভমানসা যস্য শ্বাসৎ 'বন্তুতে । 

নিষসোতি শাস্তিঞচ স "ইতি সংভ্ঞিতঃ ॥ 
তৃট্ম্বেদবমথুপ্রায়ঃ -“ টরুরিজারেত:। 
বিশেষাদ্ র্পি তাম্যেচ্ছাসঃ স্যাত্তমকোমতঃ ॥ 

এনে .হতাবিষ্ট২ সকাসঃ সকফোনরঃ। 

রঃ সতাবলো ইন্নঘ্বিট্ মুপ্তত্তমকপীড়িতঃ। 

সঃশাম্যতি কফে হীলে স্বপতশ্চ বিবর্ধতে । 

মৃচ্ছণজরাভিদ্ভৃতন্ত জেয়ঃ প্রতমকস্তু সঃ ॥ 

আধ্যাতো। দহ্যমানেন বস্তিন। সরুজং নরঃ। 

র্ধপ্রাণেন বিচ্ছিন্ন শ্বসাচ্ছিমনস্তমাদিশেৎ ॥ 
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নিসংজ্ঞঃ পার্খশূলার্ভঃ শুফকঞ্ঠোইতি ঘোষবান্। 

সংরদ্ধনেজন্তা ষম্য যঃশ্বস্যাৎ স মহান্ স্বৃতঃ | 

মন্ধন্বাযম্যমানেষু শ্বসন্মহটে। মুনুশ্চযঃ | 

উদ্ধপ্রেক্ষী হতরব স্তমুদ্ধ শ্বাসমাদিশেৎ ॥ 

ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তোং তম+ঃ কুক্ছ, উচ্যতে । 

ত্ররঃশ্বালা ন সিধ্যন্ত তমকে দুর্বলসাচ ॥ 

মেহবন্তিং বিন। কে চিদুর্ঞ্চাধশ্চশোধনং । 

মুদ্প্রাণবনাঁং শ্রেষ্ঠং শ্বাসিনামাদিশত্তি হবি ॥ 

কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং হৃদ্রোগেচাপি পৃজিতং ৷ 

দ্বতং পুরাণৎ সংসিদ্ধমভয়বিড়রামৈঃ ॥ 
সৌব্চলাভয়াবিন্বৈঃ সংস্কৃতং বা নবং ঘ্বতং । 

পিপ্লল্যাদি প্রতীবাপং সিদ্ধং বা প্রথমে গণে ॥ 

সণঞ্চলবণং সর্পিঃ শ্বাসকাসৌব্যপোহতি ॥ 

হিন্বাবিড়ঙ্গ পৃতীকত্রিফলাব্যোষচিত্রটৈঃ | 
দিক্ষীর,সাধিতং সর্পিশ্ততুণ্ডতণ জলান্বিতং । 

কোলমাত্রৈমপিবেন্দ্ধি শ্বাসকাসৌব্যপোহতি | 

অর্শাংস্তরোচকৎ খ্বং শকৃভেদং ক্ষয়ং তথ! । 
কুত্মে বৃষকষায়েবা! পট সঞ্পিশ্মতুগুণে ॥ 

তন্ম.লং কুন্ুমাবাপশীত স্েখদ্রণ যোজয়েৎ? 

পুলীমধুরিকাভার্গী শষঠাতাক্ষ সিউজ্দ: ॥ 
সহরিট্রৈঃ সমষ্টাটাহৈবং সমৈরাবাপ্য যোদ্দ্ঃ। 

ঘ্বতপ্রপ্থং পচেদ্বীমান্ শীততোয়ে চতুগুণে ॥, 
শ্বাসঙ্কসম্তপ1 হিক্কাং সর্পিরেতন্িয়চ্ছতি । 

স্থবহাকালিকাতার্গী শুকাখ্যাটনচুলম্ফলৎ ॥ 
কাকাঁদনখ' শ্ঙ্গবেরং বর্ষাভূং বুহতীদ্য়ং । 

কোলমা:বনরতপ্রস্থং পচেদেভির্জলাদ্ধকং ॥ 
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কটুষ পীতমেতদ্ধি স্বাসাময়বিনাশনণ। 

সৌবর্চলযবক্ষারকটুকাঝোষচিত্রকৈঃ ॥ 

বচাভয়াবিডুঙ্গৈশ্চ সাধিতং শ্বাসশাস্তয়ে । 

গোপবল্ুযুদকে সিদ্ধং স্যাদন্তদ্্িগুণেঘ্বতং ॥ 
তালীশতামলকুগ্র। জীবস্তীকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ। 

বিন্বপুষ্ষরপূতীক সৌবচ্চলকণাগ্সিভিঃ ॥ 

পথ্যাতেঞ্জোবহীযুট্ৈঃ সর্পরজলচতুপ্তণিং | 
হিঙ্গুপাদবুতং সিদ্ধং সব্বশ্বাসহরম্পরং ॥ 

পটঞচানি হবাং শ্তহুর্ভিষজঃ শ্বাসকাসয়েঃ ৷ 

বাসাঘ্বতং ষট্ফলঞ্চ গ্বতঞ্চাত্র হিতৎ ভবেৎ ॥ 

তৈলং দখগুণেলিঞ্ৎ ভূঙ্গরাজ রসে শুভে। 

সেব্যমানং যণান্তায়ং শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি ॥ 

ফলাম়। বিছ্কিররসাঃ নিগ্াঃ প্রব্যক্তসৈন্ধবাঃ | 

এণ।দীনাৎ শিরোভিব্বা কৌলথা বা সুসংস্কৃতাঃ ॥ 

হচ্ছ: শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ সংস্কতানি পয়াংসিচ। 

তিনিশস্তচ বীজখান ককটাখ্যা সুবচ্চিক1 ॥ 

ছরালভাথ পিপ্ললযঃ কটুকাখ্য। হরীতকী । 
শ্বাবিম্মযুররোমাশি কোলা মাগধিক। কণাঃ ॥ 

ভাগীত্বকৃশৃ্গবেরঞ্চ শর্করাশল্ল কার্স জং । 

জিকণ্টকন্ত বীজ।নী চুর্ণিতা'ন তু কেবলং ॥ 

পঞ্চগ্লোকাপ্ধিকান্থেতে লেহ! যে সম্যগীরিত1;। 
সর্পিমধুভ্যাৎ তে লেহ্যাঃ কাসশ্বাসার্দিতৈনটৈঃ । 
সপ্তচ্ছদসা পুম্পাণি পিপ্ললীচাপি মন্তবন1। 

পিবেৎ সঞ্চ.৭্য মধুনা ধানাশ্চাপ্যথ ভক্ষয়েৎ॥ 

অর্কান্থুটরর্ভাবিতানাং যবানাং সাধ্বনেক শঃ। 

তর্পণং বা পিবেদেষাং সক্ষৌদ্রৎ শ্বাসপীড়িতঃ ॥ 
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শিরীশকদলটুকুনপুষ্পমাগধিকাযুতং ॥ 

ভওুলানুযুতং পাত্বা জযেচ্ছাসানশেষতঃ ॥ 

কোলমজ্ঞস্তাঁলমূলমৃষ্যচন্্মমসীমপি । 

লিহ্যাং ক্ষৌদ্রেণ ভাগীং বা সপ্পির্মধুসমাযুতাং | 
নিষ্বৈই কদম্ববীজং বা সক্ষৌত্রং তুলাদুন] । 
দ্রাক্ষমুং হরীতকীৎ কৃষ্ণাং কর্কটাথ্যাং ছুরালভাং ॥ 

সপ্পির্মধুভ্যাং বিলিহন্ হস্তি শ্বাসান্ সুদারুণান্। 
হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাক্সাং কণাং শগীং ॥ 

লিহ্যাক্তিলেনতুল্যানি শ্বাসার্তে। হিতনোজনঃ। 

গবাং পুরীষস্বরসং মধুমাগধিকাযুতৎ ॥ 

লেহঃ শ্বাসেষু কাসেষু বাজিনাং বা শকুদ্রসঃ ৷ 

পাওুরোগেষু শোথেবু যে "যাগাঃ সম্প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
শ্বাসকাপাপহাস্তেইপি কাসন্বা যে চ কী'গ্িতাঃ। 
ভার্গীত্ব কত্র,/ষণং তৈলং হুরিদ্রাং কটুরোহিণীং ॥ 
পিপ্পলীং মরিচং চগ্ডাঙ্গোশকৃদ্রসমেব চ। 

তলকোটনা বীজেষু পচেছুৎকাঁরিকাং শুভাং ॥ 

সেব্যমান! নিহস্তোষ। শ্বাপানাস্ত শহম্তরান্। 

পুরাণসর্পিঃ পিপ্পল্যঃ কৌলখাঃ জাঙ্গল। রসাঃ ॥ 
নুরাসৌবীরকং হি্ু মাতুলুঙ্গ রসে মধু। 
দ্রাক্ষামলকবিন্বানি শস্তানি শ্বাসহিকিনাং ॥ 
শ্বাসহিকাপরিগততৎ লিপ্ধৈঃ প্বেট্দিরপাচরেৎ । 

বুক্তিলবণতৈলাভ্যাং তৈরস্য গ্রথিতঃ কফঃ ॥ 

ত্বস্তে! বিলয়নং যাতি মারুতশ্চাদ্য শামাতি। 

লিপ্ধং জ্ঞাত্বা ততশ্চৈব ভোজরিত্বা রসৌদনং ॥ 
বাতশ্লেম্মবিবন্ধো! বা! ভিষগ্ধূমৎ প্রয়োজয়েৎ। 

মনঃশিলাদে বদারুহরিগ্রচ্ছদমামিষৈঃ ॥ 
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লাক্ষো রুবৃকমৃটলশ্চ ₹ৃত্ব। বর্তীর্ষিধানতঃ | 

সর্পিনবিমধৃচ্ছিষ্টশালনির্যাসজং তথ! ॥ 
শৃঙ্গ বালখুরস্সাযুত্বক্লমন্তং গবামপ । 

তুরক্ষশল্পকীনাঞ্চ গুগ্গুলোঃ পদ্মকস্য চ ॥ 

এতে সর্বে সসর্পিস্কা ধূম!ঃ কার্যা]ঃ বিজানতা । 

বলীয়সি কফ গ্রস্তে বমনং সবিরেচনৎ 11 

তর্বলে চৈব রুক্ষেচ তর্পণং হিতমুচাতে । 

জাললোরভ্রৈ্দাংটৈরানৃপৈর্ববা সুসং-স্কূতৈঃ ||. 

নিদ্িপ্ধিকাঞ্চামলকপ্রমাণাং হিংগ্বদ্ধযুক্তাং মধুন] স্ুযুক্তাং । 

লিহন্নরঃ শ্বাসনিপীড়িতোছি শ্বাসং জয়তোব বলাজ্যহেন |) 

যথাগ্রিরিদ্ধঃ খলু কাষ্ঠদঞ্ৈর্বজ্' যথ! বা স্ুররাঁজমুক্তং ৷ 

রোগাস্তটৈতে খলু ছুর্ণিণারাঃ শ্বাসশ্চকাসশ্চ বিলম্বিক। চ॥ 

দ্বিপধ্াশতমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ কালপ্রতিষেধ্মধ্যায়ং ব্যাখ্যাসশামঃ। 

উক্তা যে হেতবো নৃণাং রোগয়ে1ঃ শ্বাসহিক্কয়োঃ | 

কাসন্তাপি চ তে জেয়াস্ত এবোতৎপত্তি হেতবঃ ॥ 

ধূমোপঘাতাদ্রজসম্তঘৈব ব্যায়ানরক্ষান্ননিষেবণাচ্চ। 
বিমার্গগত্া্ঘপি ভোজনন্ত বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব ॥ 
প্রাণোহা দানাহ্থগতঃ প্রহষ্টঃ সংভিন্্কাংস্যন্বনতুলাঘোষঃ । 

নিরেতিবকাৎ সহসা] সদোঁষঃ কাসঃ স বিদ্বত্তিরদাহতত্ত্ব ॥ 

স বাতপিত্বপ্রভবঃ কফাচ্চ ক্ষতাত্বথান্তঃ ক্ষয়জোইপরশ্চ। 

পঞ্চ প্রকারঃ কথিতে। ভিষগ্ভির্ব্বিবদ্ধিতে। ষক্ষবিকারকৎন্যাং॥ 
ভবিষ্যতস্তস্যতু কণ্ঠকওুর্ভোজোপরোধো৷ গলতালুলেপঃ । 

গ্বশব্বটবষম্যমরোচকোইগ্রিসাদশ্চ লিঙ্গানি ভবস্ত্যমূনি ॥ 
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ইচ্ছচ্ঘমূর্দোদরপাশ্বশুলীক্ষামাননঃ আীণবলম্বরোৌজ]। 
গ্রাসক্তবেগশ্চ সমীরণেন কাসেত, শুঞ্কং শ্বরতেদযুক্তঃ ॥ 
উরোবিদাহজ্বরবক্ত, শোট্ষরভা দিতন্তিক্তমুখসষার্ভঃ |. 

পিতেন পীতানি ৰমেৎ কটুনি কাসেৎ সপাওঃ পরিদহীমানঃ ॥ 

বিলিপ্যমানেন সুখেন সীদন্ শিরোকগার্তঃ কফপূর্ণদেহঃ। 

অভক্তরুগ্গৌরবসাদযুক্ধঃ কাসেদভৃশং সান্্রকফঃ কফেন। 
বক্ষোইতিমান্বং বিহতঞ্চ ষস্য ব্যায়ামভারাধায়নাভিঘাতৈঃ | 

বিশ্লিষ্টবক্ষাঃ স নরঃ সরক্তং ঠীবত্যভীক্ষং ক্ষতজঃ সউকঃ ॥ 
অভিবাবায়ভারাধ্বযুক্কাশ্বগজবিগ্রাভৈঃ | 

রুক্গস্োোরঃক্ষতং নাযুগ্র হীত্বা কাসমাবতেৎ। 
সপূর্বং কাসতে শুষ্কং তন্তঃ ঠীবেৎ সশোণিতং। 
কণ্ঠেন রুজন্েেইতার্থং বিভিন্ন নৈবচোরসা । 

সুটীভিরিব তীক্ষাভিস্তদ্যমানেন শূলিন।। 

ছঃখম্পর্শেন শূলেন ভেদপীঁড়াভিতাপিন। ॥ 

পর্বভেদজরশ্বাসতৃষ্ণবৈশ্বর্যপীড়িতঃ | 
পারাবত ইবাকৃজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোত্তবাৎ ॥ 
বিষম'সাত্মা ভোজ্যাতিবাবায়াছ্েগনিগ্রহাৎ। 

দ্বণিনাৎ শোচতাৎ নৃণাং ব্যাপন্নেইশ ত্রয়োমলাঃ ॥ 
কুপিতাঃ ক্ষয়ং কাসং কুুরণরেহক্ষয় প্রদং। 
সগাত্র শূলজ্বর দাহমোহান্ প্রাণক্ষযঞ্চোপলভেত কাসী ॥ 
শুষান্ বিনিচীবতি ছুর্বলত্ত প্রক্ষীণমাংসে। রুধিরং স পৃয়ং। 
তং সর্ব লঙ্গং ভূশহুশ্চিকিতৎসাং চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদত্তি 
বৃদ্ধত্বমাসাদ্য ভবত্যথোটব যাপ্যস্ত মাহর্ভিষজন্ত কাসং। 
শৃঙ্গীবচাকট্ফলকতৃণাব্য ধান্তাভয়াভার্গ্যমরাহ্ববিশ্বং ॥ 
উষ্ান্দুন। হিঙ্থৃযুতং তু পীত্বা বন্ধাসামপ্যাশুজহাতি কাসৎ । 
ফলত্রিকব্যোষ বিড়ঙ্গ শুঙ্গীরাক্নাবচাপদ্ম কদেবকাষ্টৈঃ ॥ 
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লেহঃ সমৈঃ ক্ষৌদ্রসিতাত্বতাক্তঃ কাসং নিহন্যাদচিরাছুদীর্ণং | 
পথ্যাং সিতামামলকানি লাজাং সমাগধীৎ চাপিবিচুর্ণয শুহীহ ॥ 
সর্পিমধুভ্যাং বিপীহীত কাঁপী সসৈম্ধবাং বোষও গ্লেন কৃষ্চাং। 

থাদেৎ গুড়ং নাগরপিপ্রলীভ্যাং দ্রাক্ষাঞ্চ সপ্পি মধুনাবলিহ্যাত ॥ 

দ্রাক্ষাং দিতাৎ মাগধিকাঞ্চ তুলযাং সশৃঙ্গবেরং মধুকস্তগাঞ্চ। 

লিহ্াাদ্প্বতক্ষৌ দ্রঘুক্তাংসমাংসাং সিতোপলাৎ বা মরিচাংশযুক্তাং ॥ 
ধাত্রীকণাবিশ্বসিতোপলাশ্চ সংচুর্ণ্য মণ্ডেন পিবেচ্চ দগ্পুঃ | 

হরেণুকাং মাগধিকাঞ্চ তুল্যাং দর! পিষেৎ কাসগদাভিভূতঃ ॥ 
উভে হুরিড্রে সুবদার্শুষ্ঠীৎ গায়ত্রীসা'রঞ্চ পিবেৎ সমাংসং । 

বস্তসা মৃত্রেণ স্থখান্ুনা ব! দস্তীং দ্রবস্তীঞ্চ সতিন্বকাংশাং ॥ 

ভষ্ঠানি সর্পিষাথ বাদবাণি খাদেং পলাংশানি সটৈন্ধবানি । 

কোলপ্রমাণং প্রপিবেদ্ধিহিঙ্থ সৌবীরকেণাম্নরসেন বাপি ॥ 
ক্ষৌদ্রেণ লিহান্মরিচানি বাপি ভার্গাবচাতিঙ্গুকভাঞ্চ বর্তিং । 
ধূমে প্রশস্ত! ঘ্বতসং প্রযুক্ত বেণুত্বগেলালবণৈঃ কৃতাচ ॥ 

মুস্তেশ্বদীত গধুকাহৰ মাংনীমনঃশিলালৈশ্ছগলান্ুপিষ্টৈঃ। 
বিধান বর্তাং সপয়োইম্ুপানং ধূমং পিবেৎবাতবলাসকাসী ॥ 
পিবেচ্চ সীধুং মরিচান্বিতৎ বা তেনাশুকাসং শমমভ্যটৈতি । 

দ্রাক্ষান্ুমজিষ্ঠপুরাহবয়াভিঃ ক্ষীরং শৃতৎ মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং ॥ 

নিদিষ্ধিকানাগরপিপ্নলীভিঃ খাদেচ্চ মু্গান্ মধুন1 সুসিদ্ধান্। 

উত্কারিকাং সর্পি-ষি নাগরাঢ্যাং পক্তব। সমূলৈক্স,টিকোলপত্রৈঃ || 

এভিশিষেবেত কৃতাঞ্চ পেয়াৎ তন্বাং স্থশীতাং মধুনাবিমিশ্রাৎ। 

বত্প্রীহি সর্পি-িিহিতং ষড়গগৎ তদ্বাতকাসং জয়তি প্রপসহা ॥ 

বিদারি গন্ধাদিকৃতং ঘ্বৃতং বা রসেন বা বাসকক্ষেন পক্কং। 

বিরেচনৎ স্ৈহিকমত্তরচো ক্কমান্থাপনং চাপ্যনুবাসনঞ্চ ॥ 

ধুমং পিবেৎ শ্বৈছিকমপ্রমত্তঃ পিবেৎ সুখোষ্ণং চুতমেব চাত্র। 

ছিত। যবাপ্বশ্চ রসেষু সিদ্ধাঃ পয়1ংফিলেহাঃ সত্বতান্তখৈব ॥ 



১৬৬ সৃশ্ুত্তঃ | অধ্যায় ৫২1] 

প্রচ্ছ্দনং কারশিরোবিরেকাস্তটৈবধূম1ঃ কবল গ্রহথাশ্চ ।. 

উষ্টাশ্চ লেহাঃ কটুকানি হন্ছাঃ কফং বিশেষে বিশোষণং ব1॥ 
কটুত্রিকঞ্চাপি বদস্তি পথ্য ঘ্বুতং কৃমিত্ব রসে বিপক্কং । 

নিগুগিপত্রস্বরসে চ পন্ধং বন্তিঃ কফে(খো বিনিহস্তি কাসং। 
পাঠাবিড়ব্যোষ-বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিকণ্টরান্নানৃতভূগ্ৰলাভিঃ। 

শৃঙ্গীবচান্তেধর দেবদারু ছরালভাভার্গযতয়াশঠীভিঃ ॥ 

সমাগ্বিপক্কং দ্বিগুণেন সপ্পির্ণিদিখ্বিকায়!ঃ স্বরসেনচৈতৎ। 
শ্বাসাগ্লিলাদ ম্বরভেদতিশ্লান্িহস্ত্যদীণানপি পঞ্চকাসান্ ॥ 

বিদারিগন্ধোৎপলসাবিবাদীরি কাথ। বর্গান্ মধুকঞ্চকংন্বং । 

দ্বতম্পচেদিক্ষ বসান্ধুতৃদ্ধেঃ কাকোলিবর্গেচ সশর্করং তৎ।। 

প্রাতঃ পিবেহ পিন্তকৃতেচ কাসে রতিপ্রস্থতে ক্ষয়জেচকাসে। 

থজ্জ“বভার্গীমগধাপিয়্ালমধূলিটকলামলটৈসমাঁৎটৈশঃ ॥ 
ূর্ণং সিতাক্ষো দ্র তপ্রগাঢস্্ান্ হপ্ডি কাসান্পযুজামানং | 
রক্তাং হরিপ্রাঞ্জনবহিপাঠামূর্কোপকুল্যা বিলিছেৎসমাংশাঃ ॥ 

ক্ষৌদ্রেণ কাসে ক্ষতজে ক্ষয়োথে পিবেদব্ তং চেক্ষুরসে বিপক্কং। 
চূর্ণং পিবেচ্চামলকপ্য বাপি ক্ষীরেণ পরুং সপ্বতং হিতাশী || 

চুর্ণানি গোধূনষবোত্তবানি কাকোলিবর্গশ্চ কৃতঃ সথসক্মাঃ | 
কাসেষুপেক ক্িধু কাসবদ্ডিঃ ক্ষীরেণ সক্ষৌত্ুত্বতেন বাপি ॥ 
গুড়োদকং বা কথিতং পিবেদ্ি ক্ষৌব্রেণ শীতং মরিচোপদ ংশং | 

প্রন্থত্রয়েণামল কীরসস্য শুদ্ধস্য দত্বার্ধতুলাং গুড়স্য ॥॥ 

চুর্ণীকতৈ গ্রন্থিকচব্যজজীরব্যোষেভ কৃষ্ণা হবুষাজমোটদৈ২ | 

বিড়ঙ্গ-সিদ্ধুত্িকলাষমাণীপাঠাখ্রিধান্যেশ্চ পিছু প্রমাণৈঃ ॥ 

দক! র্রিবৃচ্চর্ণপলানি চাষ্টাবন্টোচ তৈলস্য পচেদ্যথাবৎ। 
তস্তক্ষয়েদক্ষকল প্রমাণং য'থইচেষ্রং তরিন্থগন্ধি যুক্তং ॥ 

অনেন সর্বে গ্রহণীবিকারাঃ সম্বাসক1সন্বরভেদশোষাঃ। 

শাম্যন্তিচায়ং চিরমন্তরগ্রের্কতস্য পুংঘাস্য চ বুদ্ধিহেতৃঃ ॥ 
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স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধা।ময়নাশনঃ স্যাৎ কল্যাণকো! নাম শুভঃ প্রতীতঃ। 

স্বিপঞ্চমূলেভ কণা অগুপ্তাভাগণ শঠীপুফরমূলবিশ্বান্ ॥ 
পাঠামৃতাগ্রস্থিক শঙ্ঘপুষ্পীরান্নাগ্র্যপামার্গ বলাবাসান্। 

দ্বিপালিকান্নস্য যবাঢ়কঞ্চ হরীতকীনাঞ্চ শতং গুরূণাং ॥. 

দ্রোণে জলস্যাঢ়ক সংযুতেচ কাথে কৃতে পৃতচতুর্থভাগে | 

পচেনু,লাং শুদ্ধগুড়স্য দত্ব। পৃথকৃচতৈলাৎ কুড়বং দ্বতাচ্চ ॥ 

চূর্ণঞ্চ তা বল্মগধোত্তবায়াঃ দেয়ঞ্চ তন্মিন্মধু সিদ্ধশীতে | 

রসায়নাঁৎ কক্কমতেো বিলিহ্যাদ্ছেচাভয়ে নিত্যমথাশু হন্যাৎ ॥ 

তদ্রাজযন্্রগ্রহণী প্রদোষশোকফাগ্ি-মান্য্সরভেদকাসান্। 

পাওাাময় শ্বাসশিরোবিকারান্ জদ্রোগহিকাবিষমজরাৎশ্চ ॥ 

মেধাবলোৎতসাহমতিএ্রদঞ্চ চকারচৈতদ ভগবানগন্তাঃ 

কুলীরগু ব্রীচটইকণলাবানিকাখ্য বট্র্গম ধুর্টরস্তথানোঃ 

প্চেদ্ ঘ্বতং তন্ত, নিষেবামানং হন্যাৎ ক্ষতোথং ক্ষয়জঞ্চ কাশৎ। 

শতাবরীনাগবলাবলাভির্বতিৎ বিধেয়ঞ্চ ছিতায় কাসিনাং ॥ 

পেস পি 

ভ্রিপঞ্চাশভমোহধ্যায়ঃ | 
22 

অথাতঃ সরন্ডেদ প্রতিষেপমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ | 
অত্ভাচ্চ "ভাষণ বিষাধ্যয়নাভিঘাত 
শ্রীতাদিভিং গ্রকৃপিত্তা পবনাদয়স্ত | 

তে শব্দবাঠিধসণীধু গতাঃ প্র তষ্টাং 

হন্যঃ স্বনং ভবতি চাপিহি ষড়বিধঃ সঃ ॥ 

বধাজেন রুষ্নয়নাননমৃত্রবচ্চ? 

ভিন্নং শননর্বদতিগর্দভিবৎ সর । 

পিছেন শীতবদনাক্ষি পুরীষমূত্রো 
ত্রয়াদ্গলেনচ বিদাহছুসমহিতেন॥ 
১৫ 
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ক্চ্ছণৎ কফেন সতত্তং কফরদ্ধকো 

মন্দং শনৈর্বদতিবাপি দিবাবিশেষাৎ। 

সর্বাত্থকে ভবতি সর্ববিকারসম্পৎ 

অব্যক্ততাচবচসম্তমসাধ্যমাছঃ ॥ 

ধূপ্যেত বাক্ক্ষর়কতে ক্ষয়মাপ্র,য়াচ্চ 

বাগেষবাপি হতবাক পরিবর্জনীয়ঃ | 

অন্তণ্তি স্বরমলক্ষ্যপদ্দং চিরেণ 

ভেদে হম্বয়াদ্বদতিদিপ্গলোষ্ঠতালুঃ ॥ 
ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কশস্য চাপি চিরোখিতো যশ্চ সহ্হোপজাতঃ। 

মেদস্িনঃ সর্বসমুত্তবশ্চ ব্বরাময়ো যো ন স সিদ্ধিমেতি ॥ 

শ্লিগ্ধান্ শ্বরাতুরনরাঁনপরুই দোষান্ 

ংযোজয়েন্বমনরেচনবন্তিভিশ্চ | 

নস্যাবপীড় মুখধাবন ধূলেটৈঃ 

সম্পাদয়েচ্চ বিবিধৈঃ কবলগ্রহৈশ্চ ॥ 

যঃ শ্বাসকাস বিধিরাদিত এবচোক্ত 

স্তঞ্চাপাশেষমবতারয়িতুং যতেত। 

বৈশেষিকঞ্চ বিধিমুর্ধমতো বদামি 

তগ্বৈম্বরাতরহিতং নিখিলং নিবোধ ॥ 

স্বরোপঘাতোইনিলজে ভূক্তোপরিঘ্বতং পিবেৎ। 
কাসমর্দকবার্তীকমার্কবন্বরসৈযুতিং | 

পীতং দ্বতং হস্তানিলং সিদ্ধমার্তগলে রসে । 

ববক্ষারাজমোদাভ্যাং চিত্রকামলকেষযু'বা " 

দেবদার্বগ্নিকাভণাং বা সিদ্ধমাজং সমাক্ষিকং | 

স্বখোদকানুপানেো বা সমর্পিষো গুড়োদনঃ ॥ 

ক্সীরান্থপানৎ পিত্তেতু পিবেৎ সর্পিরতজিতঃ । 
অশ্পীয়াচ্চ সসর্পিক্কঃ বষ্টামধুকপায়সং ॥ 
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লিঙ্াম্মধুরকাঁণাৎ ব! চুর্ণং মধুত্বতাপ্ল,তং । 

শতারবীচুর্ণযোগং বলাহুর্ণমথাপি ব1॥ 

পিবেৎ কটুনি-মুত্রেণ কফজে ন্বরসংক্ষয়ে | 

লিহ্যাদ্বা! মধু হলাভ্যাং ভুক্ত থাদেৎ কটুনি চ॥ 
প্বরোপঘাতে মেদোরে কফবদ্িধিরিষ্যতে | 

সর্বজে চাপি ক্ষনে প্রত্যাখ্যায়াচরেত ক্রিক়াং । 

শর্করামধূ মিশ্রাণি শৃভানি মধুটৈঃ সহ। 
পিবেং পয়়াংনি যক্যোট্চর্বদতোহভিহতঃ স্বর ॥ 

চতুঃপঞ্চাশগুমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতঃ কমিরোগমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ 
অজীপাধাশ নালাম্য্যের্বিকদ্ধ মলিন। শনৈঃ | 

অব্যার়ামদিবাস্বত গুর্ব।তিনিগ্ধ শীতলৈঃ ॥ 

মাষপিষ্টান্ন বিদল বিসশালুকসেরুকৈঃ । 

পর্ণশাক সুরাশুক্ত দধিক্ষীর গুড়েক্ষভিঃ ॥ 

পলালানূপ পিশিত পিণ্যাক পৃথুকা্িভিঃ ॥ 
প্বাদ্ন্ন দবপাটনশ্চ শ্লোক পিত্রঞ্চ কুপ্যতি। 

কুমীন বপিপাকাবান্ করোতি বিবিধাশ্রয়ান্ | 

আমপকাশয়ন্তেষাং গ্রল৭ঃ প্রা়শওঃ স্বৃতঃ | 

বিংশতেঃ কমিজাতীনাং বিখিধঃ সম্ভবঃ স্থৃতঃ | 

পুরীষকফরক্তানি তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং ॥ 

অযবাবিষবাঃ কিপ্লাশ্চিপ্য। গণ্ডুপদ ্তথ। । 

চুববে। দ্বিমুখাশ্চৈৰ সট্টেবৈতে পুর্ীষজা$ ॥ 

শ্বেত।ঃ স্ল্পাস্তদন্ত্যেতে গুদৎ গ্রতি সরস্ধকি চ। 

তেষ্ামেখাপরে পুস্ছেঃ পৃথ্থবস্চ ভবস্তি হি ॥ 
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শৃলাগ্রিমান্য পাও, বিষ্টভতবলসংক্ষয়!ঃ | 
প্রসেকারুচি হৃদ্রোগবিড় ভেদাস্ত পুরীষজৈঃ ॥ 

রক্তা গণ্ড পদ দীর্ঘ! গুদকঞ্জ নিপাতিন: | 

শূলাটোপ শকৃত্েদ পক্তি নাশকরাশ্চতে ॥ 

দর্ভপুষ্পা মহাপুষ্প1ঃ প্রল নাশ্চিপিটাস্তব 1 | 

পিপীলিক! দারুণাশ্চ কফকোপসমুস্তবাঃ ॥ 

রোমশ। রোমমুদ্ধীনঃ সপুচ্ছাঃ শ্যাবম গশুল1ঃ | 

মৃঢ়ধান্যাঙ্ক,রাকার1ঃ শুক্লান্তে তনবন্তথ| ॥ 

মজ্জাদ1 নেত্রলেড়া রস্তালুশ্রোত্র ভূজজ্তথা। 

শিরোহদ্রোগবমথু প্রতিশ্যায় করাশ্চতে ॥ 

কেশরোমনখাদাশ্চ দস্তাদাঃ কিক্কিশাস্তথা । 

কুষ্টজাশ্চ পরীসপ্প1 জ্ঞের়।ঃ শোণিত সম্ভব ॥ 

তে সরক্তাশ্চ কষ্ঠাশ্চ স্নিদ্ধাশ্চ পৃথবস্তথ! । 

রক্কাধিষ্ঠানজান্ প্রায়! বিকাঁরান্ জনয়স্তি তে | 

মাষপিষ্টান্ন লবণ গুড় শাকৈঃ পুরীষজাঃ | 

মাংসমাষ গুড়ক্ষীর দধিশুটক্তিঃ কফোত্তবাঃ & 

বিরুদ্ধাজীর্ণ শাকাঁদ্যৈঃ শোণিতোথা ভবস্তি ছি। 
জরো বিবর্ণত1 শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ ॥ 

ভক্তদ্বেষোহতি সার্চ সঞ্জাত কৃমিলক্ষণং | 

দৃশ্যাশ্রয়োদশাদ্যত্ত কমীনাং পরিকীত্তিতাঃ ॥ 

কেশাদাদ্যন্ত্ দৃশ্যান্তে দ্বাবাদে) পরিবর্জয়েৎ। 
এষামন্যতমং জ্ঞাত্ব! জিঘাৎন্থঃ নিগ্ধমাতুরৎ ॥ 

স্ুরসাদি বিপকেন সর্পিষ! বান্তমাদিতঃ। 

বিরেচঘেত্তীক্ষ তরৈর্যোগৈরাস্থাপন়েচ্চ তং ॥ 
ববকোলকুলখানাং স্থরসাদের্গণসাচ | 

বিড়ঙ্গ নেহযুক্েন কাথেন লবণেন চ ॥ 
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প্রত্যাগতে নিরুছেতু নরং স্বাতং স্ুখাবুনা । 

যুঞ্যাৎ কমিত্বৈরশনৈষ্ততঃ শীত্রং ভিষণ্বরঃ ॥ 

ন্নেহেনোক্ষেন চৈনস্ত যোজয়েৎ ল্েহবস্তিনা । 

ততঃ শিদপীৰ কিণিহীরসং ক্ষোত্রবুতং পিবেহ। 

কেবুকন্ব বসৎ বাপি পূর্বববস্তীক্ষভোজটৈঃ ॥ 
পলাশবীজ স্বরসং কলকং বা তগুলাম্ুনা । 

পারিভদ্রকপত্রাণাং ক্ষৌদ্রেণ স্বরসৎ পিবেত ॥ 

পন্ভ,র স্বরসং বাপি পিনেদ্বা সুরসাদিজং । 

লিভ্যাদশ্বশরুচ্চ, ৭ং বিড়ঙ্গং ব1 সমান্সিকং ॥ 

পট্ত্রমূ্ধিকপর্ণৈ ক স্ুপিট্টঃ পিই মিশ্রিতৈঃ | 
থাদেং পৃপালিকান্ পক্কান্ ধান্যান্নঞ্চ পিবেদনু ॥ 
স্ুরসাদিগণে তৈল পক্কং বা পানমিষাতে- | 
বিড়ল চুণ পিষ্টাভাাং তশ্মিন্ ভক্ষ্যন্ত কারয়েৎ॥ 
ন্তংকষায় প্রপীতানাঁং ভিলানাং শ্লেতমেব বা 

শ্বাবিপঃ শকুভশ্চ,ঁৎ সপ্ররুত্বং স্মভাবিতং | 

পিডঙ্গানাং কযায়েণ ত্রৈফলেন তখৈব চ॥ 

ক্ষৌত্রেণ লিচ্ান্রপিবেদ্রনমামলকোক্তলং | 
অক্ষাভরারসঞ্চাপি বিধিবেষোইয়সামপি ॥ 

পৃতীকস্বরসং বাশি পিবেদ্বামধুনা সহ । 

পিবেনা পিপ্পলীমুল মজামূরেণ সংঘুতং ॥ 

সপ্তরাত্রং পি“বদ্রৃষ্ঠং ভ্রপুংবা দধিমস্ত্রণা | 

পু্ীষজান্ কফোখাংশ্চ হন্ঠাদেবং কমীন্ ভিষক্ ॥ 
শিরোজদ্ত্রাণবক্ত,ান্সিসংস্যতাংশ্চ পৃণগ্িধান্। 
বিশেষেণাঞনৈন্ন শ্তৈরবপীট়েশ্চ সাধয়েৎ ॥ 
শকৃদ্রসন্ভরঙ্গসা সুশুকং ভাবয়েদতি | 

নিঃকাথেন বিড়ঙগানাং ূর্ণং গ্রধমনস্ত তত। 
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অয়্চ,পান্যনেনৈব বিধিন যোজয়েদ ভিষক্। 

সকাৎসানীলং তৈলং চ নদ্যং স্যাৎস্ুরসাদিকে ॥ 

ইন্দরলুপ্তবিধিশ্চাপি বিধেয়ে। রোমভোজিযু | 
দক্তাদালাং সমুদ্দি্ং বিধানৎ মুখরোগিকং ॥ 

রক্তজানাং সমুদ্দিষ্টং কুর্ধযাৎ কুষ্টচিকিৎসিতে। 

স্থরসাদিস্ত সর্বেষু সর্বটথববোপযোজয়েৎ ॥ 

প্রব্যক্ততিক্ত কটুকং ভোজনঞ্চ হিতং ভবেং । 

কুলথক্কাথসংস্যষ্টং ক্ষীরপানঞ্চ পৃজিতৎ ॥ 

ীরাণি মাংসানি ঘ্বতানিটচৈব দর্ধীনি শাকানি চ পর্ণবস্তি। 

সমাসতোম্নান্ মধুবান্ হিমাংশ্চ কৃণীন্ জিঘাংন্থঃ পরিবজয়ে নত । 

পঞ্চপঞ্চীশভ্তমোহ্ধ্যায়ঃ 

অথাত উদাবর্তপ্রতিবেধমধ্যায়ৎ ব্যাখ্যাস্াম | 
অধশ্চোদ্ধঞ্চ ভাবানাং প্রবৃত্তাণ!ৎ শ্বতাবতঃ | 

নবেগান্ ধারয়েত্প্রাজ্ঞে। বাতাদীনাৎ জিজীবিষুঃ ॥ 

বাতবিণ্মূরজুন্তাশ্রক্ষবোদগারণমীক্ত্রিয়েঃ 

ব্যাহন্ভমানৈরুদিতৈরদাবর্তে। নিরুচাতে ॥ 

ক্ষ হৃষ্াশ্বাসনিদ্রাণামুদাবর্তে। বিধারণাতৎ। 

তনাভিধাসো ব্যাসেন লক্ষণঞ্চ চিকেংনিতং 

ভ্রয়োদণবিধশ্চাসৌ ভিন এতৈত্ত কারণৈঃ । 

অপথ্যভোজনাচ্চাপি বঙক্গ্যতে চ যযাপরঃ 1 

আধ্মানশুলী জদয়োপরোধং শিরোরুজং শ্বাসম তীব হিক্ধ!ং | 
কানপ্রতিশ্যায়গলগ্রহাংশ্চ বল!সপিত্ত গ্রসরঞ্চ ঘোরং ॥ 

কুর্ধ্যাদপাঁনাতিহতঃ স্বমার্গে হন্যাৎ পুরীষং মুখতঃ ক্ষিপেস্ব | 

আটোপশুলৌ পরিকর্তনঞ্চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোদ্ধবাতং ॥ 
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পুরীষমাপ্যাদপিবা নিরেতি পুরীষবেগেইভিহতে নরস্য 1 

মূরস্য বেগেইভিহতে নরম্ত কৃচ্ছেণ মূত্র কুরুতেহল্লমল্পং | 

মেটে গুদে বঙ্ক্ষণমৃগ্ষয়োশ্চ নাভি প্রদেশেঘপবাপি মুর্ধি। 
আনদ্ধ বন্তিশ্চ ভণস্তি তীব্রাঃ শৃলাশ্চ শুললৈরিৰ ভিন্নমূর্তেঃ | 

মন্যাগলস্তন্ত শিরোবিকার! জ্স্তোপবাঁতাৎ পবনায্মকাঃ সুযুঃ | 

শ্রোরাননদ্বাণ বিলোচনোখ। ভবস্তি তীব্রাশ্চ তথ বিকারাঃ ॥ 

আনন্দজং শোকনমুদ্তবংব! নেত্রোদকং প্রাপ্তমমুঞ্চতোহি । 

শিবোগুক্ত্বং নয়নাময়াশ্চ ভনন্তি তাব্রাঃ সহ পীনসেন ॥ 

ভবন্তি গাঢং ক্ষবথোর্বিিবা হাচ্ছরোইক্ষিনাসাশ্রবণেষু রোগাঃ। 

কণ্ঠাসা পুণত্বমতীব তোদঃ কুজশ্চ বায়ে! রথবা প্রবৃত্তিঃ ॥ 

উদগারবেগে ইউভহতে ভণঞ্তি জন্তোর্বিকার।? পবন প্রস্থতাঃ । 

ছদ্দের্বিঘাতেন ভবেচ্চ কুষ্ঠং যেনৈবদোষেণ বিদগ্ধ মনূৎ ॥ 

মৃত্রাশয়ে বা গুদযুফয়োশ্চ শোফো রুজামুত্র বিনিগ্রহশ্চ । 

শু ক্লাশ্মরী তত্ত্রবণং ভবেদ্বা তেতে রিকারা বিহতেতুস্তক্রে ॥ 

তন্দ্রাঙ্গনর্[বরুচিঃ শ্রমশ্চ ক্ষুধোইভিঘাতাতৎ কশতাচ দৃষ্টেঃ। 

কঠাসাশোষঃ শ্রবপাবরোধ স্তৃক্াভিঘাতাদ্ধ,দয়ে ব্যপা চ॥ 

শ্ান্তস্য নিশ্বাস বিনিগ্রহেণ হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল | 

জম্তাঙ্গ মদ্দো্গ শিরোইক্ষিাডযং নিপ্রাভিঘাতাদথণাপি তন্দ্রা ॥ 

তৃষ্ণাদি তৎ পরিক্রিষ্টং ক্ষীণৎ শৃলেরভিদ্রতং | 

শকনমন্তৎ মঠিমানুদাবর্তিনমুস্থজেৎ | 

সব্বেঘেতেষু বিধিবছ দাবর্তেষু কুতৎ্মশঃ। 

বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতণ্য। স্বনার্গ প্রতিপত্তয়ে ॥ 

গামান্যতঃ পৃথকৃত্বেন ক্রিয়াঃ ভূয়ে। নিবোধমে । 

আ.ন্াপনং মারুতজে ন্িদ্ধে শ্বিশ্নে বিশিষ্যতে ॥ 

পুরীবজেতু কর্তব্য বিধিরানাহিকে। ভবেৎ। 
সৌবর্চলাঢযাং মনিরাং মুত্রেত্বভিহতেপিবেং ॥ 
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এলামপ্যথমদ্েন ক্ষীরৎ বাপি পিবেম্নরঃ | 

ধাত্রীফলানাং শ্বরনং সঙ্গলং বা পিবেতত্রাহং ॥ 

রসমশ্ব পুরীষস্য গর্দভস্যাগবা পিবেৎ। 

মাংসোপদংশং মধুনা পিবেস্বা সীবু গৌড়িকং ॥ 

ভদ্রদারু বনং মূব্বাং হ্িদ্রাৎ মধুকং তথ] । 

কোল প্রমাণানি পিন্দান্তরীক্ষেণ বারিণা ॥ 

দুম্পশাস্বরসং বাপি কষায়ংকুস্কুমন্যচ । 

এর্বারবীজং ভোয়েন পিবেদ্বা লবনীক্তং | 

পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষ:রং ত্রাক্ষারলমথাপি বা। 

যোগাংশ্চ বিতবে গ্রত্র পৃর্বোক্তান শ্মরীভিদঃ ॥ 

মূত্ররুদ্র, ক্রন'বাপে কুষান্নিরবশেষতঃ। 

ভুয়ো বক্ষ্যামি বোগাংশ্চ মুত্র ঘাভোপশান্তয়ে ॥ 

স্নেহ স্বেদৈরুদাবর্তং জুন্তাং সমুপাচবেহ। 

অশ্রমোক্ষেইশ্রজে কাযা? স্সিগ্ধ ক্সিন্নস্য দেভিনহ॥ 

তংক্ষাপ্জনাবপীড়াভ্যাৎ তাক্ষগন্ধে'প সিংহটন£ 

বন্তি প্রয়োগৈবথবা ক্ষবশক্তিং প্রবর্য়েহ ! 

তীক্ষৌধধ প্রধমটৈরথবাদিভা রশ্মি 

উদগারজে ক্রমোপেতৎ ন্সৈিভিক ধূনমাভিরেহ ॥ 

স্থরাং সৌণচ্চলবতীং বীজপুর্ণরসান্বতাং । 

ছদ্যাবাতৎ যধাদোষং সম্যক শ্নেহাদিটিজ.য়হ | 

সঙ্গারলবণোপেতমভ্যঙ্গং বাত্র দাপয়েখ। 

বন্থিশ্দ্ধিকরাবাপঞ্চতু গুণজলম্পরঃ ॥ 

অবারিনাশকথিতং পীতবন্ধং প্রকামত£ | 

রময়েঘু প্রিয়া নার শুুক্রাদাবিনৎ নরং ॥ 

ক্ুদ্বঘাতে হিং নিদ্ধমুষ্মল্পঞ্চ ভোজনং । 

তৃষ্ণীবাতে পিবেন্মন্থৎ ববাগং বাপি শীতলাং ॥ 
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ভোজ্যো রনেন শিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বানাতুরে! নরঃ। 

নিদ্রঘাতে পিবেৎ ক্ষীরঃ ম্বপ্যাচ্চে্টকথারতঃ ॥ 
আধ্মানোখেনু রোগেষু যথান্গং প্রনতেতহি। 

যচ্চ যশ্মিন ভনেৎ প্রাপ্তং তচ্চ তশ্মিন প্রযোজয়েৎ ॥ 

বাযুঃ কোঠান্গে! রুক্ষৈঃ কষায় কটুতিক্তকৈঃ। 

ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদ্বাবর্তং করোতিহি ॥ 

বাতমৃত্র পুরীষাস্যকফমেদোবহানিটব। 

শ্রোতাং স্াদানভয়তি পুরীষং চাতিবর্তয়েৎ ॥ 

ততে। জঙ্গন্তিশূঙ্গার্তো গৌরবারুচি পীড়িতঃ | 

বাতমুত্রপুরীধাণিকচ্ছে,ণ কুরুতে নরঃ ॥ 

শ্বানকাস প্রতিশ্যায়দাহমোহবমিজ্বরান্। 

তষ্ণাঠিক্কাশিরে! রোগ মনঃ শ্রবণ বিভ্রমান্ ॥ 

লভছেচ ৰহুনন্যান্ বিকারান্ বাতকোপজান্। 

তন্তিললবণাভ্যন্তৎ স্নিদ্ধং স্থিল্নৎ নিরূহয়েত | 

দোষতে ভিন্ন বঙ্চস্কং ভূক্রং চাপ্যনুবর্তয়েৎ 

ন চেক্ছান্ডিং প্রধাত্যেবসুদাবর্তঃ স্থদারণঃ। 

অখৈনং বহুশঃ স্থিন্নং ধুঞ্জ্যাৎ ন্লেহবিরেচটন £ 

পারযেত তৃবৃৎ পীলুযবানীরশ্ত্র পাঁনটিকঃ ॥ 

হিন্লুকুষ্ঠ ণচান্বর্জি বিড়ঙ্গং ব! দ্বিরুত্তরং | 

যোগাবেতাবুদানর্তং শূলঞ্চাপি নিবক্ফতঃ ॥ 

দেবনার্ব গ্রিক" কুষ্ঠং বচাম্পথ্যাৎ পলঙ্কষাং। 

পৌষ্ষরানিচ মুলানি তোয়সাদ্ধাঢকৎ পচেৎ ॥ 

পাদাবশিঈং তংপীত মুদাপর্তং ব্যপোহতি । 

মূলকং শুফমার্্রঞ্চ বর্ষাভূঃ পঞ্চমূলকং ॥ 

আরেবহফলহ চাপ্ন্থ পক্ত1 তেন দ্বৃতৎ পচেহ। 

তং্পীয়মানং শময়েহ্দাবর্ত মণেষতঃ ॥ 
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বচামতিবিষাং কুষ্ঠং যবক্ষারৎ হরীতকীং । 

কষ্ণং নির্দহনীঞ্চাপি পিবেছুষ্জেন বারিনা ॥ 

ইন্াকুমূলং মদন বিশল্যাতিবিষে বচাং | 

কুষ্ঠং কিন্বাগ্িকে। চাপি পিবেত্ত,লানি পূর্ব ॥ 

মৃত্রেণ দেবদার্বগ্রিত্রিফলাবৃহতীং পিবেৎ। 

ষবপ্রস্তং ফলৈঃ সার্দং কণ্টকার্মা। জলাঢ়কে | 

পক্তাদ্ধং প্রস্থশেষস্ত পিবেদ্ধিস্থ সনন্বতৎ | 

মদনালাবুপীজানি পিপ্ললীং সনিদ্দিগ্ধিকাৎ ॥ 

সঞ্চু্য প্রধমেন্ড্য বিশতোতদ্ যথ। গুদং | 

চুর্ণং নিকুস্তকম্পিল্প শ্যামেক্ষাকগ্রিকোডভবং ॥ 

কুতবেধন মাগধো। লবণানাঞ্চ সাধয়েহ। 

গবাং মুত্রেণ তা বর্তীঃ কারয়েত, গুদানুগ!ঃ | 
সদ্যঃ শর্মকরাবেতো যোগাবমূতসম্তবো । 

ক 

ষট পঞ্চাঁশত্তমোহধ্যায়? | 

অথাতো বিশ্থৃচিকা প্রতিবেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যান্যামহ | 

অঙগীর্ণমামং বিষ্টন্ধ' বিদগ্ধঞ্চ যদীররিতং | 

বিস্চ্যলসকোৌ ভন্মাস্তবেচ্চাপি বিলম্ষিক! ॥ 

হুচীভিরিব গাত্বাণি তুদন্ সস্তিষ্ঠতেহনিলঃ | 

বস্যাজীর্ণেন সাবৈদোরুচাতে তু বিস্থচিকা ॥ 
নত পরিমিতাহারা লভন্তু বিদতাগমাত | 

মুঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভস্তেইশনলোলুপাঃ ॥ 
সূচ্ছতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা শৃলং ভ্রমোদ্ধেষ্টনজুন্তদাহাং। 

বৈধর্্যকম্পৌ হৃদয়ে রুঙ্গশ্চ ভবস্তিতন্াযাং শিরসশ্ভেদঃ ॥ 
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কুক্ষিরানহাতেইত্যর্থং গ্রতাম্যত্যথ কুজতি । 

নিরুদ্ধে! মারুতক্চাপি কুক্ষাবুপরিধাবতি ॥ 

বাতবর্চোনিরোধশ্চ কৃক্ষো। যস্য ভৃশস্তবেৎ। 
তপ্যালসকমাচঞ্টে হিকোদগারো তু যস্যতু ॥ 
ুষ্টন্থ ভুক্তং কফমারুতাভ্যাৎ প্রবর্ততে নোদ্ধমধশ্চ ষস্য। 
বিলদ্বিকাং তস্য বিবজনীয়ামাচক্ষতে শান্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ | 

যত্রস্থমামং বিরুঙেত্তমেবহ দেশং বিশেষেণ বিকার জাতৈঃ। 

দোষেণ যেনাবততং শ্বলিঈগৈস্তং লক্ষয়েদামসমুস্তবৈশ্চ ॥ 
ষঃ শ্যাবদস্তৌষ্ঠনখোহল্ সংজ্ঞশ্ছর্দযদিতোহইভ্যন্তরফাতনেত্রঃ | 

শ্ণামস্বরঃ সর্ববরিমুক্তসন্ধির্যায়ান্নরোইসৌ পুমরাগমায় ॥ 

সাধ্যান্থ পাঞ্চোর্দহনৎ প্রশভ্তমগ্রিপ্রতাপো বমনঞ্চ তীক্ষং | 
পক্কে তন্ভোইন্সেতু বিলজ্ঘনং স্যাৎ সংপাচনং চাঁপ বিরেচনং বাঁ) 

বিশ্ুদ্ধদেহস্যহি সদাএব মৃচ্ছাতিসারাদিন্ুটপতি শাস্তিং | 
আস্তাপনং চাপি বদস্তি পথ্য সর্বান্থ ফোগানপরান্রিবোধ ॥ 

পথ্যাবচাহিঙ্কুকলিঙ্গগৃঞ্জসৌবর্চলৈঃ সাতিবিষৈশ্চ চূর্ণ । 
স্বখাম্থপীতৎ বিনিহস্ত্যজীর্ণং শূলং বিস্ুচীমরচিঞ্চ সদ্যঃ | 

ক্ষারাগদং বা লবণং বিড় ব1 গুড়প্রগাঢ়ানথ সর্ষপান্ বা। 

অ'ন্নন ব1 সৈন্ধহিহুযুক্ধৌ সবীজপুর্ণো সত্বতৌ ত্রিবর্গে ॥ 
কটুত্রিকং বা! লবণৈরুপেতং পিবেৎস্স,হীক্ষীরবিমিশ্রিতৎ তু। 

কল্যাণকং বা লবণং পিবেত্ব, যদ্বক্তমাদাবনিলাময়েযু ॥ 

কষ্ণাজমোদক্ষবকাণি বাপি তুল্যৌপিতেদ্বামগধানিকুৌ । 
দশ্তীযুতঃ বা মগধোপ্তবানাৎ কল্কং পিবেৎ কোষবতীরসেন ॥ 

উষ্াভি রভ্তিমর্গধোস্তবাঁনাৎ ককং পিবেরাগর কক্ষযুক্তং | 
ব্যোষং করঞ্দ্য ফলং হরিড্রে মুলং সমং বাপ্যথমাতুলুঙ্গযাঃ ॥ 

ছায়াবিশুদ্ক1 গুটিকাকুতাস্তা হন্ত,র্বিহ্ছচীং নয়নাঞ্জনেন । 

স্থবামি৩ং সাধু বিরেচিতং বা স্বলভ্বিতং বা মন্ুজং বিদ্দিত্বা। | 



১৭৮ ্ সুশ্রুতঃ | অধ্যায় ৫৬। ] 

পেয়াদিভিদশীপনপাচনীয়েঃ সম্যকৃক্ষুধার্তঃ সমুপশ্রমেত। 

আমং শকৃদ্বা নিচিতং ক্রমেণ ভূয়ে! বিবৃদ্ধং বিগুণানিলেন ॥ 

প্রবর্তমাঁনং ন যথা স্বমেনং বিকারমানাহমুদাহরস্ভি। 

তশ্মিন্ ভবত্যামসমুদ্তবেতু তৃষ্ণা প্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ ॥ 

আমাশয়ে শূলমথে। গুরুত্বৎ হুল্লাসউগ্দারবিঘাতনঞ্চ। 

স্তস্তঃকটা পৃষ্ঠপুরীষমূত্রে শূলোইথ মুদ্রণ চ শকৃদ্বমিশ্চ ॥ 
শ্বাসশ্চ পক্কাশয়জে ভবস্তি লিঙ্গানি চাত্রালসকোস্তবানি। 

আমোডবে বাতমুপক্রমেত সংসর্গ ভক্তক্তমদীপনীয়ৈঃ ॥ 

অথেতরৎ যে ন শকৃন্ধমেত্ত মামং জয়ে স্বেদনপাচনৈশ্চ | 
বিস্চিকায়াং পরিকীত্তিতানি দ্রব্যানে বৈরেচনিকানি যানি ॥ 

তান্তেব বন্তীধিচন্েদ্িচুর্ণা মহিষ্ঙ্সাবীভগ খাংতু মুত্রৈঃ | 
শ্শি্নস্য পায়ো বিনিবেশ্য তাশ্চ চূর্ণ(নি চৈষাং প্রধমেত,লাড্যা | 

মৃত্রেণ সংসাধা যথাবিধানং ভ্রব্যাণি যান্,দ্ধমধশ্চয়ান্তি | 

ককাথেন তেনাগু নিরূহয়েচ্চ মুত্রা্ধি যুক্তেন সম্গাক্ষিকেণ ॥ 
ত্রিভগ্ডিবুক্তং লবণ প্রকুঞ্চং দত্বাবিরিক্রক্রমমাচরেচ্চ । 

এদেব তৈলেন চ সাধিতেন প্রাপ্তং ধণ্দস্াযাদনুবাসয়েচ্চ | 

সপ্তপঞ্চাশওমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতোইরোচকপ্রতিযেধমধ্যায়ৎ ব্যাখ্যাস্যাম? | 

দোঁষেঃ পৃথ্থক্ সহচ চিন্তবিপর্য্যয়া্চ 
ভক্তায়নেষু হৃদিচাবতেত প্রগা়ৎ । 

নান্নেইরুচির্ভবতি তং ভিষজে। বিকারং 

ভক্ষোপবাতমিহুপঞ্চবিধং বদস্তি ॥ 

হচ্ছুলপীডনধুতং বিরসাননত্বং বাতাত্মকে ভতবতিলিঙ্গ মরোচকেতু | 

্বদ্বাহচোষ বহুতা দুখতিক্ত তা চ মুচ্ছ? সড় ভবতি পিত্বরুতে তখেব। 



অধ্যায় ৫৭ ৫1 উত্তরতন্তং। ১৭৯: 

কণ্ড, গুরুত্ব কফ সংশ্রব সাদতজ্াঃ 

শ্লেম্সাত্মকে মধুরমাস্য মরোচছকেতু । 

সর্বাত্মক পবনপিত্তকফ বহনি 

রূপাপ্যথাস্য হৃদয়ে সমুদীরযন্তি ॥ 
সংরাগশোকভর বিপ্র,তচেতসব্, 

চিন্তারুতো। ভবতি মোইগুচি দর্শনাচ্চ | 

বাতে বচান্বুবমনং কৃতবান্ পিবেচ্চ 

শ্নেহৈঃ স্ুরাভিরথবোঞ্জজলেন চূর্ণই ॥ 

কৃষ্ণাবিড়ঙ্গ যব্ভন্ম হরেণু ভার্গী 
রান্গৈলহিঙ্কুলবণোত্তমনাগরাণাহ । 

পিত্তে গুড়ান্ু মধুরৈর্বমনৎ প্রশস্তং 

ন্নেহঃ সটসন্ধব সিতা। মধুসর্পি রিষ্টঃ ॥ 
নিন্বান্থুবামিতবতঃ কফজে ইন্ুপানহ 

রাজদ্রমান্ুমধুন। তু সদীপ্যকং স্যাৎ। 

চূর্ণং যহুক্ত মথবা নিলজে তদেব 

সর্বৈশ্চ সর্বকৃতমেব মুপক্রমেত ॥ 

দ্রাক্ষাপটোলবিড়বেত্রকরীর নিন্ব 
মূর্ববাতয়াক্ষ বদরামলকেন্ত্র বৃক্ষেঃ । 

বীটৈঃ করঞ্জ নৃপবৃক্ষ ভবৈশ্চ পিষ্ট 

লেুৎ পচেৎ স্থরভি মৃত্র যুক্ডং ষথারৎ ॥. 

মুস্তাং বচাং ত্রিকটুকং রজনী দ্বয়ঞ 

ভার্গীঞ্চ কুষ্ঠমথ নিদ হনীঞ্চ পিষ্ট) । 
মুত্রেইবিজে দ্বিরদমুত্রযুতে পচে 

পাঠান্তগামতিব্ষাং রজনীঞ্চ মুখ্যাং ॥ 

মওকিমক্ক মমৃতাঁঞ্চ সলাঙ্গলাখ্যাং 

মৃত্রে পচেত, মহ্যষিস্য বিধান্বিদ্ব! । 
১৬ 



১৮০ | সশ্রুস্তঃ ॥ অধ্যায় ৫৭। 

এতান্ন সম্তি চতুরো লিহতভ্ত লেহান্ 

গুলারুচিশ্বসনকণ্ঠ হদয়াময়াশ্চ ॥ 
সাত্মণন্ স্বদেশরচিতান্ বিবিধাংস্চ ভক্ষ্যান্ 
পানানি মূলফল যাড়বরাগযোগান্। 

অন্যাদ্রসাংশ্চ বিবিধ্যুন্ বিবিধৈঃ প্রকাটর 
ভূ্জীত বাপি লঘুরুক্ষমনঃ স্থখানি ॥ 
আস্থাপনং বিধিবদত্র বিরেচনঞ্ঃ 

কুর্য2ান্ম দূনি শিরসশ্চ বিরেচনানি । 

ত্রীপাষণানি রজনী ত্রিফলাযুতানি 

চুর্ণাকতানি যবশৃকবিমিশ্রিতানি ॥ 
ক্ুদ্রাধুতানি বিতরেশুখধারনার্থ 

মন্যানি তিক্তকটুকাঁনি চ ভেবজানি। 

মুস্তাদিরাজতরুবর্গদশাজ সিছৈঃ 

কাখৈজয়েন্মধুবুতৈর্বিবিধৈশ্চ লেটহৈঃ ॥ 
মুত্রীসবৈগুড়রুতৈশ্চ তথাত্বরিষ্টেঃ 

ক্ষারাসবশ্চ মধুমাধণতুল্যগন্ধৈঃ। 
স্যাদেষ এব কফবাতহতে বিধিশ্চ 

শাস্তিং গতে হুতভুঙ্ি প্রশমায় তস্য ॥ 

ইচ্ছান্তিঘাত ভয়শোকহতেইস্তরশ্পৌ 
ভাবান্ ভৰায় বিতরেৎ খলু শক্যরূপান্। 

অর্থেষু চাঁপ্যপচিতেষু পুনর্ভবায় 

পৌরাণিকৈঃ শ্রুতিপখৈরনুমানয়েত্বং ॥ 
দৈন্যং গতে মনসি বোধনমত্র শস্তং 

বদ্যৎ প্রিয়ং তছপসেব্যমহোচকেতু ॥ 



অফ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | 

অথাতোমুত্রাধান্ত প্রতিষেধ মধ্যায়ৎ ব্যাখ্যাস্যামত | 

বাতকুগুলিকাস্্রীল! বাতবস্তিষ্তটৈব চ। 

মৃত্রাতী'তঃ সজঠরো মুত্রোৎসঙ্গঃ ক্ষযস্তথা ॥ 

মুক্ত গ্রস্থিন্্, ত্র শুক্রমুষ্তবাতত্তথৈব চ | 

যুঝআকসাঁদোৌ দ্বৌ চাপি রোগ! দ্বাদশ বীর্তিতাঃ ॥ 
বৌক্ষ্যাদ্বেগ বিবাতাদ্বা নাযুর্বন্তো সবেদনৎ । 

মৃজং সংগ্রঙ্থা চরতি বিগুণঃ কৃগুলীকতঃ ॥ 

ল্যজেদল্লাল্লমথব1 সরূজস্কং শনৈঃ শনৈঠঃ। 

বাতকুগ্ডলিকাং তাস্ত ব্যাধিং বিদ্যাৎ স্ুদারণৎ ॥ 

শরুন্নার্গস্য বস্তেশ্চ বায়ুরস্তরমাশ্রিতঃ ৷ 

অঠীলাবদঘনং গ্রন্থি করোতাচলমুত্ব মং ॥ 

বিণমুত্রানিলসঙ্গশ্চ তত্রাখ্ানঞ্চ জায়তে। 
বেদনা জায়তে বস্তোৌ বাতাঙ্গীলেতি তাং বিছুঃ॥ 
বেগং বিধারযেদানস্ত সুত্রস্যাকুশলো নরঃ ॥ 

নিন্ধণদ্ধি মুখং তল্য বন্তেবস্তি গতোইনিল ॥ 

মুত্রসঙ্গো! ভবেন্তেন বন্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ | 

বাতবান্তিঃ স বিজয়ে! ব্যাধিঃ কৃচ্চ, গ্রাসাধনঃ ॥ 

সন্ধার্ধ্য বেগৎ মুন্রস্য যে! ভূরঃ অষ্ট,মিচ্ছতি। 
তস্য নাভ্োতি বদি বা কথঞ্চিৎ সংপ্রবর্ততে ॥ 

প্রবাহতে। মন্দরুজমললমল্লং পুনঃ পুনঃ | 

' মুত্রাতীতন্ক তং বিদ্যাশ্মত্রবেগবিঘাতজৎ ॥ 

মুত্রসা বিহতে বেগে তছ্দাবর্ত হেতুনা । 

অপানঃ কুপিতে। বায়ুক্দরং পুরয়েস্তশং ॥ 



১৮২ সৃশ্রুতঃ ৃ অধ্যায় ৫৮। ] 

নাভেরধস্তাদাধানং জনক্নেত্ীত্র বেদনং। 

তৎ মূত্র জঠরং বিদ্যাদধোবন্তি নিরোধজং ॥ 

বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যপা দেহিনঃ। 
মুত্রং প্রবৃত্বং সজ্যেত সরস্তং ব! প্রবাহতঃ | 

অবেচ্ছনৈরল্মল্পং সরূজং বাথ নীরুজং | 

বিগুণানিলজো ব্যাধিমূ্্রসঙ্গ: স সংজ্তিতঃ 
রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থ্ো পিত্বমারূতৌ । 

সদাহবেদনং কৃচ্ছ.ং কুর্ধযাতাৎ মৃত্রসংক্ষয়ৎ ॥ 

অভ্যন্তরে বন্তিমখে বন্বাইল্লঃ গ্রিবকএবচ | 

বেদনাঁবাঁননিপ্যন্দী মুত্রমার্গ নিরোধনঃ ॥ 

জায়তে সহসা যপ্য গ্রন্থিরশ্মরি লক্ষণঃ | 

স মৃত্রগ্রন্থিরিত্যেব মুচ্যতে বেদনাদিভিঃ ॥ 

প্রত্যুপস্থিতমুত্রস্ত মৈথুনং যোইভিনন্দতি । 
তস্য মৃত্রযুতং রেতঃ সহসা সংপ্রবর্ততে ॥ 

পুরস্তাদ্াপি মৃত্রস্য পশ্চাদ্বাপি কদাচন |. 
ভশ্মোদকপ্রতীকাশং মৃত্রশুক্রন্তহ্চ্যতে ॥ 

ব্যায়ামাধবাতটৈঃ পিত্ত বস্তিং প্রাপ্যানিলাবৃতং । 

বস্তিমেঢ গুদখ্ৈব প্রদহন্ শ্রাবয়েদধঃ ॥ 

মুত্রং হারিদ্রমথব! সরক্তং রক্তমেব বা। 

রুচ্ছাঁতপ্রবর্ততে জন্তোরষ্ণবাতং বদন্তি তং 

বিশদং পীতকত মৃত্রং সদাহৎ বহলস্তথ । 
গুদ্কং ভবতি যচ্চাঁপি রোঁচনাচুর্ণ সন্গিভং ॥ 

মৃতীকসাদং তং বিদ্যাপ্রোগং পিতকৃতং বুধঃ। 
শুষ্কং ভবন্তি যচ্চাপি শঙ্খচূর্ণ প্রপাও্ুরং ॥ 
পিচ্ছিলং সংহতং শ্বেতং তথা কৃচ্ছ ₹ প্রবর্তৃতে । 

সৃদ্রোকসাঁদং তং বিদ্যাদাময়ং চাঁপরৎ কফাৎ ॥ 
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কষায় কক্ক সপ্পাঁৎষি ভক্ষ্যান্ লেহা ন্পয্াংসি চ॥ 

ক্ষারমধ্বাসব স্বেদান্ বস্তীৎশ্চোত্তর সংজ্ঞিতান্ ॥ 

বিদধ্যাম্মতিমা-স্তত্র বিধিঞ্চাশ্মর্ি নাশনহ । 

মুত্রোদাবর্ত যোগাংশ্চ কাতর্সে নাত্র গ্রয়োজয়েৎ ॥ 
কক্ষমের্বাবূবীজানামক্ষমাত্রং সটসদ্ধবং | 
ধান্যান যুক্তং পীত্ৈব মুক্রকৃচ্ছৎ প্রমুচাতে ॥ 

স্থুরাং সৌবর্চলবতীং মুন্ররুচ্ছণী পিবেন্নরঃ। 
মধুমাংসোপদংশং বা পিবেদ্বাপ্যথ গৌড়িকং ॥ 
পিবেৎ কুষ্কমকর্ষৎ না! মধূদকসমাবুতং | 

রাত্রিপর্যযষিতৎ প্রাতত্তথা সথখমবাগ্্াৎ 
দাড়িমামযুতাৎ মুখ্যামেলাজীরক নাগটরঃ | 

পীত্বাস্থুরাৎ স্ুলবণাৎ মুন্রকৃচ্ছ।ৎ প্রসুচ্যতে ॥ 
পৃথক্পর্ণ্যাি বগসা মুলং গোক্ষুরকস্য, চ। 

অর্ধপ্রস্থেন তোয়স্য পচেতঙ্গীরং চতুগ্ণৎ ॥ 

ক্সীরাবশিষ্টং তচ্ছীতং সিতাক্ষৌপ্রযুতৎ পিরেৎ। 
নরোমারূত পিত্তোখৎ মুত্রাঘাত নিবারণং ॥ 

নিম্পীড্য বাসসা সম্যপ্রর্চে। রাসতবাজিনাং। 

রসস্য কুড়বস্তস্য পিবেন্ুপ্ররজাপহং ॥ 

মুস্তাভয়াদেবদারমুর্বানাৎ মধুকসা চ। 

পিবেদক্ষসমৎ কক দ্রাক্ষায়া জলসংযুতং ॥ 

পিবেৎ পর্যাধিতং বারি শীত মৃত্ররজী'পহং। 
নিিদ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেৎ কুড়বসংমিতং ॥ 

মৃত্রদোষহরৎ কক্কমথব! ক্ষৌত্রসংযুতং। 

প্রপীড্যামলকানান্ত রসৎ কুড়বসন্মিতং ॥ 

পীত্বাগদী ভবেজ্জন্তম্ম ত্রদোষরুজাতুরঃ | 

ধাত্রীফলরসেটনবং স্ক্মেলাং বা পিবেন্নরঃ ॥ 
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পিষ্টীথ বা স্ুশীতেন শাপিতঙুল বারিণ]। 
তালস্য তরুণৎ মূলন্ত্রপুস শ্বরসস্তথ! ॥ 

শ্বেতং কক্ক'টকঞ্থেৰ প্রাতন্তং পয়সা পিবেৎ। 

শৃতং বা মধুরৈঃ ক্সীরং সপ্গির্মিশ্রং পিবেররঃ ॥ 
মুত্রদোষ বিশুদ্ধার্থৎ শুক্রদোষ হরং পরং। 

বলাশ্বদংগ্রাক্রৌধাস্থিকোকিলাক্ষকতগ্ুল!ন্ ॥ 
শতপর্বক মুলঞ্চ দেবদারু সচিত্রকং | 

অক্ষবীজঞ্চ স্থরয়া কল_কীকৃত্য পিবেন্নরঃ ॥ 

মুত্রদোষ বিশুদ্ধ্যর্থৎ তখৈবাশ্মরিশোধনং | 

পাটলাক্ষারমাহত্য সপ্তকৃত্বঃ পরিশ্রুতং ॥ 

পিবেন্ম.ত্র বিকারঘ্ৎ সংস্ষ্টং.তৈলমাত্রয়! | 

নলেক্ষুদর্ভাশ্মভেদত্র পুসৈর্ব্বারুবীজ কং ॥ 

ক্ষীরে পরিশ্রুতং তত্র পিবেৎ সর্পিঃ সমাঁধুতং । 
পাটল্য। যাবশুকাচ্চ পারিভদ্রান্তিলাদপি ॥ 

ক্ষারোদকেন মতিমান্ ত্বগেলোষণ চূর্ণকং | 

পিবেদগড়েন মিশ্রং বালিহ্যাল্লেহান্ পৃথক্ পৃথক ॥ 

অত উদ্ধং প্রবক্ষ্যামি মুত্রদোষে ক্রমং হিতং। 

স্নেহস্বেদোপপন্নানাৎ হিতস্তেযু বিরেচনং ॥ 
ততঃ সংশুদ্ধ দেহানাং হিতাশ্চোত্তরবস্তয়ঃ | 

সত্রীণামতি প্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য সিচ্যতে ॥ 
মৈথুনোপরমস্তস্য বৃংহণঞ্চ বিধিঃ স্থৃতঃ | 
তাত্রচুড়বসাতৈলং হিতঞ্চোত্বরবন্তিযু ॥ 
বিধানং তস্য পূর্ববং হি ব্যাসতঃ পরিকীন্তিতং । 

ক্ষৌদ্রার্ধপাত্রং দত্বা! তু পাত্রস্ত ক্ষীরসর্পিষোঃ ॥ 
স্বয়নুপ্তাফলঞ্ৈব তথৈব ক্ষুণকস্য চ। 

পিস্পলী চূর্ণ সংযুক্তমদ্ধভাগং প্রদাপয়েৎ॥ 
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এতদৈকধ্বমানীয় খজেনাভি প্রমন্থয়েৎ। 

তস্য পাণিতলং চুর্ণং লীঢা ক্ষীরং ততঃ পিবে 

এতৎ সর্পিঃ প্রুঞজানঃ শুদ্ধদেহো নরঃ সদা । 

মূ দোষান্ জয়েৎ সর্াননাযোগৈঃ জুছুজ়ান্ । 
জয়েচ্ছোণিত দোষাংশ্চ বন্ধ্যা গর্ভং লভেত চ | 

নারী চৈতৎ প্রযুপ্তানা৷ ষোনিদোঁষাত প্রমুচ্যতে ॥ 
বলাকোলাস্থিমধুকং শ্বদংস্রাথ শতাবরী । 

মৃণালঞ্ কশেরুণ্চ বাজানি ক্ষুরকস্ায চ॥ 

সহত্ত্ বীর্য্যাংশু মৃতী পয়স্যা সহ কালয়।। 

শৃগালবিন্নাতিবল! বৃংহনীয়ো গণস্তথা ॥ 

এতানি সমভাগানি মতিমান্ সহ সাধয়ে। 
চতুগ্ড ণেন পয়স। গুড়স্য তুলয়। সহ ॥ 

দ্রোণাবশিষ্টং তত্পুতৎ পচেত্তেন ঘ্বৃতাঢ়কং । 

ততসিদ্ধং কলসে স্থাপ্যং ক্ষীদ্র প্রস্থেন সংযুতং ॥ 
সর্পিরেতত্ প্রবুঞ্জানে। মূত্র দোষাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

উনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। 

অথাতো মুত্রদোষপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

বাতেন পিত্তেন কফেন সব্বৈস্তথাভিঘাতৈঃ শকৃদশ্মরীভ্যাং | 

তথাপরঃ শর্করয়। সুকষ্টে! মুত্রোপঘাতঃ কথিতোইস্টমস্ত ॥ 

অল্পমল্পৎ সমুৎ্পীড়্য মুক্ষমেহনবস্তিভিঃ | 

ফলভিরিব কচ্ছেণ বাতাঘাতেন মেহতি। 

হরিদ্রমুষ্খং রক্তং ব1.মুফ মেহনবন্তিভি2 | 

অগিনা দহ্যমানাভৈঃ পিত্তাঘাতেন মেহতি ॥ 
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নিপ্ধং শুরুমনুষ্ঞঞ্জ মুধমেহনবস্তিভিঃ | 

সংহৃষ্টরোম। গুরুভিঃ শ্লেক্সাধাতেন মেহতি ॥ 

দাহশীতক্জাবিষ্টো নানা বর্ণং মুহুমুছঃ | 
তাম্যমানঃ স্কৃচ্ছেণ সন্নিপাতেন মেছতি | 

মূত্রবাহিষু শল্যেন ক্ষতেঘভিহতেষু চ। 

শ্রোতঃস্থ মৃত্রাঘাতস্ত জায়তে ভূশবেদনঃ ॥ 

বাতবস্তেত্ত তুল্যানি তস্য লিঙ্গানি লক্ষয়েৎ। 

শকুতস্ত গ্রতীঘাতাদ্বাযুর্বিগুণতাঙগতঃ ॥ 

আশ্মানঞ্চ সশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং করোতি ছি। 
অশ্মরীহেতৃকঃ পৃর্বং মৃত্রঘাত উদাহৃতঃ ॥ 

অশ্মরী শর্করাচৈৰ তুল্যে সম্ভব লক্ষণৈঃ। 

শর্করায়াং বিশেষস্ত শৃণু কীর্তয়তো মম ॥ 
পচ)মানস্য পিত্তেন ভিদ্যমানস্য বায়ুন।। 

শ্লেম্মণোইবয়ব1 ভিন্নাঃ শর্করা ইতি সংজ্ঞিত| 8 ॥ 

হৃৎপীড়া বেপথুঃ শৃলং কক্ষে বহ্ছিঃ সুতর্ব্বলঃ | 

তাভিভবতি মৃচ্ছা চ খুত্রাথাতশ্চ দারূণঃ ॥ 
মূত্রবেগনিরস্তাস্থ তাস্ু শাম্যতি বেদনা । 

যাবদন্য। পুনর্নৈতি গুড়িক। শ্রোতসোদুখং ॥ 

শর্করাসম্ভবদ্যিতনুত্রাধাতন্য লক্ষণং ৷ 

চিকিৎসিতমতস্ত,দ্ধমষ্টানামপি বক্ষ্যতে ॥ 

অশ্রীঞ্চ সমাশ্রিত্যয়দুক্তং প্রদমীক্ষ্য তৎ। 
যথাদোষং প্রযুজীত স্নেহাদ্বিকমপি ক্রমৎ ॥ 

শ্বদংগ্াশ্মভিদৌ কুস্তীৎ হপুষাৎ কণ্টকারিকাং। 
বলাং শতাবরীং রান্নাং বরণং গিরিকর্ণিকাং ॥ 

তথাবিদারিগন্ধাদিং সংহত্য ব্রৈবৃতং পচেত্। 

তৈলং দ্বূতং বা. তত্পেয়ং তেন বাপ্যঙ্গবাসনং ॥ 
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দদ্যাহ্ত্তরবস্তিঞ্চ বাতরুচ্ডেপশান্তয়ে | 

শ্বদংস্রান্ঘরসে তৈলং সগুড়ক্ষীর নাগরং ॥ 
পক্ত1 তত পূর্ববদ্জাৎ তত্রানিলরুল্লাপহহৎ । 

তৃণোত্পলাদ্দিকাকোলীন্যগ্রোধাদিগণে কৃতৎ ॥ 

পীতং ঘ্বতং পিত্ৃরুচ্ছং নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ। 

দদ্যাহুত্তর বস্তিঞ্চ পিত্ত কৃচ্ছেপশাস্তয়ে ॥ 

এভিরেব কৃতঃম্েহস্ত্রিবিধেঘেব বস্তিযু । 

ছিতং বিরেচনং চেক্ষুক্ষীর দ্রাক্ষারসৈষূতিং ॥ 
স্বরসোঁষক মুস্তাদিবরনাদৌ চ সংস্কতং | 

তৈলৎ তথা যবাগ্বশ্চ কফকৃচ্ছে, প্রশস্যতে ॥ 

যথাদোষোচ্ছ,য়ৎ কুর্ধযাদেতানেব চ সর্বজে | 

ফল,গু বৃশ্চিকদর্ভাশ্মসারচূর্ণঞ্চ বারিণ| ॥ 

স্থরেক্ষুরসদভান্ু পীতং কৃষ্ড,রুজাপহৎ । 

তথাভিঘাতজে কুর্যাৎ সদ্যোব্রণ চিকিৎসিতং ॥ 

মৃত্রকচ্ছে, সদ] চাস্য কার্ধ্য৷ বাতহরী ক্রিয়া । 
স্বেদোবগাহাঁবভ্যঙ্গ! বন্তিচুর্ণ ক্রিয়ান্তথাগ| 

সকৃচ্ছেী দ্বৌ তথান্ত্যৌযৌ তয়োঃ প্রোঃ ক্রিয়াবিধিঃ | 
ইনি সৌশ্রুত আযুর্েদশাস্ত্রে উত্তরতন্ত্রে কায়চিকিৎস| সমাপ্ত। ॥ 

ষঠটিতমোধ্ধ্যাঁয়ঃ | 

অথাঁতোইমানুষ প্রতিষেধমধ্যায়ৎ ব্যাখ্যাস্যামত | 

নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যন্ত নিত্যমেব ক্ষতাতৃরঃ| 

ইতি য্প্রাগভিহিতং বিস্তরস্তসা বক্ষাতে ॥ 

গুহ্যাঁনাগত বিজ্ঞানমনবস্থা সহিষ্ণুতা 

ক্রিয়! বাইমানুষী যন্মিন্ স গ্রহ পরিকীর্ত্যতে ॥ 
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অশুচিৎ ভিন্নসধ্াযাদং ক্ষতং বা যদি বাহক্ষতং। 

হিন্থ্যহিংসাবিহারার্থং সৎকারা্থমথাপি চ ॥ 

অসংখোয় গ্রহগণ! গ্রহাধিপতয়ন্ত যে। 

ব্যজ্যন্তে বিবিধাকার! ভিদ্যস্তে তে তথাষ্টধা ॥ 

দেবাস্তথ! শক্রগণাশ্চ তেষাং গন্ধর্বষক্ষাঃ পিতরো ভূজঙ্গা । 

রক্ষাংসি য| চাপি পিশাচজাতিরেষোহষ্ধা দেবগণগ্রহাখ্য ॥ 

সন্ৃষ্ট শুচিরপি চেষ্ট গন্ধ মাল্যো শিস্তন্দ্রোহ্য বিতণসংস্কৃত প্রভাফী। 

তেজন্বী স্িরনয়নোবর প্রদাত] ব্রহ্মণো। ভবতি চ ষঃ স দেবজুষ্টঃ ॥ 
সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্ত1 লিস্তাক্ষো বিগতভয়ে। বিমাগর্দৃষ্টিঃ। 
সন্তষ্টে ভবতি নচান্নপানজাতৈর্দ-ষ্টাত্ব। ভবতি চ দেবশক্রভুষ্টঃ ॥ 
হষ্টাত্মা পুলিনবনাস্তরোপসেবী স্বাচারঃ প্রিয়পরিগী তগন্ধমালযঃ | 

নৃত্যন্ বা! প্রহসতি চার চাল্পশব্বং গন্ধর্গ্রহপরি পীড়িতো মনুষাঃ ॥ 

তাত্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্রবস্ত্রধারী গম্ভীরে! ভ্রুতমতিরল্পবাকৃসহিষুঃঃ | 

তেজন্বী বদতি চ কিং দদামি কন্মৈ 

যে! যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মন্ুষাঃ॥ 

প্রেতেভ্যো বিস্যজতি সংস্তরেষু 

পিগ্ডান্ শাস্তাত্মা। জলমপি চাপসব্যবস্ত্র। 

মাংসেপ্নুন্তিলগুড়পায়মাভিকাম 

স্তম্তক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ। 

ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎকদাচিৎ 
স্যক্কণেযী বিলিহছতি জিহবয়।প্রস কং। 
নিদ্রালুগুড়মধুপায়সেপ্নুর্িজ্ঞেয়ো! ভবতি ভূজঙগমেন জুষ্টঃ ॥ 

মাসাস্থ গ্ববিধন্থুরাবিকারললিপৃস্থন্ি্জ্জো ভূশমতিনিষ্টরোইতিশূর | 
ক্রোধালুর্ববপুলৰলে৷ নিশাবিহারী শৌচদ্বিড়ভবতি চ রক্ষসা গৃহীতঃ॥ 

উন্বন্তঃ র্ুশপরূষশ্চিরপ্রলাপী ছুর্ণন্ধে ভূশমশুচিস্তথাতিলোলঃ। 

বহবাশী বিজনহিমান্বুরাত্রীসেবী ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রূদন্ পিশাচ জুষ্টঃ। 
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স্থলাক্ষত্বরিতগতিঃ স্বফেনলেহী 
নিদ্রালুঃ পততি চ কম্পতে চ যোহ২তি । 

য্চাত্রিদ্বিরদনগাদিবিচুাতঃসন্ সংস্থষ্টো৷ ন ভবতি বার্ধকেন জুষ্টঃ ॥ 
দেবগ্রহঃ পৌর্ণমাস্যামস্রাঃ সন্ধয়োরপি। 
গন্ধর্বঃ প্রায়শোহই্ম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ ॥ 

কুষ্ণপক্ষে চ পিতরঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ । 

রক্ষাৎসি নিশি পৈশাঁচাশ্চতুদ্দশ্যাং বিশস্তি চ ॥ 

দর্পনাদীন্ যথাচ্ছায়। শীতোষ্ং প্রাণিনো বথা। 

গ্বমণিং ভাফরাচ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহভৃৎ॥ 

বিশস্তিচ ন দৃশ্যস্তে গ্রহান্তদ্বচ্ছরীরিণং | 

তপাৎসি তীব্রাণি তখৈব দানং ব্রতানি ধর্দো নিয়মশ্চ সত্যং | 

গুণাস্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যাবাস্তাঃ সমস্তাশ্চ ষথাপ্রভাবং ॥ 
ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশস্তি নব! মনুষ্যান্ কচিদাবিশস্তি । 

যে বাবিশস্তীতি বদন্তি মোহাৎ তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্বাঃ ॥ 
তেষাং গ্রহাণাং পরিচারক। যে কোটাসহস্রাুতপদ্পসংখ্যা ৫ 

অস্যপ্বসামাংসভূজঃ স্ুভীম! নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশস্তি ॥ 

নিশাচরাণাৎ তেষাং হি যে দেবগণসংস্যতাঁঃ | 

তে তু ততৎ্সত্বসংসর্গীঘিজ্ঞেয়াস্্ তদঞ্জনাঃ ॥ 

দেবগ্রহা ইতি পুনঃ প্রোচ্যন্তে গুচয়শ্চ যে। 

দেববচ্চ নমস্যন্তে প্রত্যর্থ্যস্তেচদেববৎ ॥ 

স্বামিশীলক্রিয়াচারাঃ ক্রমএব সুরাদিষু। 
নৈখতেয়। ছুহিতরস্তাসাং স প্রসবঃ শ্ৃতঃ ॥ 

সত্যত্বাদপবৃত্তেষু বৃততিন্তেষাং গটৈঃ কৃতা। 

হিংসা বিহার! যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপা শ্রিতাঃ ॥ 
ভূতাঁনীতি কৃত সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবন্ত.ভিঃ । 
গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যন্মাদ্বেত্যনয়! ভিষক্ ॥ 
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বিদ্যয়] ভূতবিদ্যাত্বমতএব নিরূচ্যতে । 

তেষাং শাস্তযর্থমিচ্ছনৈদ্যস্ত স্ুসমাছিতঃ ॥ 
জটপোঃ সনিয়মৈহেঠমৈরারভেত চিকিৎসিতুং 
রক্তানি গন্ধমাল্যানি বীজানি মধুসর্পিষাং ॥ 

ভক্ষ্যাশ্চ সর্বে সর্কেষাং সামান্যে। বিধিরূচ্যতে | 

বআাণি মদ্যমাংসানি ক্বীরানি রুধিরাণি চ॥ 

যানি যেষাং যথেষ্টানি তানি তেভ;ঃ প্রদাপয়েৎ। 
হিনস্তি মনুজান্ যেষু প্রায়শে। দিবসেষু তু ॥ 

দিনেবু তেষু দেয়ানি তদ্ভূত বিনিবৃত্বয়ে । 

দেবগ্রহে দেবগৃহে হুত্বাগ্রিং প্রাপয়েলিং ॥ 

কুশন্বক্তিকপুপাজ্যচ্ছত্রপায়স সম্ভৃতং | 

অস্থরায় যথাকালং বিদধ্যাচ্চ ত্বরাদিষু ॥ 

চতুঃপথে রাক্ষস্য ভীমেষু গহনেষু বা। 

শুন্যাগারে পিশাচস্য তীত্রং বলিমুপাহরেৎ ॥ 

পুর্ব্বমাচরিতৈম্মট্বৈভৃত বিদ্যাদিদর্শিতৈঃ। 

ন শক্য। বলিভিজেঁতুং যোগৈস্তান্ সমুপাচরেত, ! 

অজক্ষ চর্মরোমাঁণি শল্যকোলুকয়োস্তথ! ॥ 

হিন্ুমৃত্রঞ্চ বস্তস্য ধূমমস্য প্রয়োজয়েৎ। 

এতেন শামাতি ক্ষিপ্রং বলবানপি যে গ্রইঃ ॥ 

গজাহ্বপিপ্ললী মুলব্যোষামলকসর্ষপান্। 

গোধান কুলমার্জার খক্ষপিত্ত প্রভাবিতান্ ॥ 
নস্যাভ্যঞ্জন সেকেষু বিদধ্য!দ্যোগতত্ববিত. | 

খরাশ্বাশ্ব তরোলুক করভশ্ব শৃগলজং ॥ 

পুরীষং গৃথ্ধকাকানাং বরাহস্য চ পেষয়েত । 

বন্তমুত্রেণ তত.সিদ্ধং তৈলং স্যাত, পর্ববদ্ধিতং ॥ 
শিরীষবীজং লগুনং গুঠীৎ সিদ্ধার্থকং বচাং। 
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মন্তিষ্ঠাং রজনীং কৃষ্ণাং বন্তমৃত্রেণ পেষয়েৎ। 
বর্তীছায়াবিশুষাস্তাঃ সপিত্তা নয়নাঞ্জনং ॥ 
নক্তমালফলং ব্যোষং মূলং শ্যোঁনাকবিবয়োঃ। 
হরিদ্রে চ কৃত। বত্তিঃ পূর্বববরয়নাঞ্জনং ॥ 
যে যে গ্রহ ন সিধ্যন্তি-সর্কেষাং নয়নাঞ্জনং | 
সৈম্ধবং কটুকং হিঙ্থু বয়স্থাঞ্চ ৰচামপি ॥ 
বস্ত-ৃত্রেণ তৎ পিষ্টং মৎস্যপিত্েন পূর্ব) . 
পুরাণসর্পির্লশুনং হি, সিদ্ধার্থকং বচাং ॥ 
গোলোমী চাজলোমী চ ভূতকেশী জট! তথ) 
কু্ধুটাসর্পগন্ধাশ্চ তথা কাণ-বিষাণিকে ॥ 
থষাপ্রোক্তে বয়স্থা চ শৃঙ্গী মোহনবল্লিক1। 
অর্কমূলং ত্রিকটুকং লতাশ্রোতোপ্রনাপ্তনং ॥ 
নৈপালী হরিতালঞ্চ রক্ষোদ্থা যে চ কীর্ভিতাঃ। 
সিংহব্যাত্র্ষমার্জারদবীপিবাজিগবাস্তথ| ॥ 
স্বাবিচ্ছল্যকগোধানামুষ্ট্রস্য নকুলস্য চ। 

বিট্ত্বগ্রোমবদা মৃত্ররক্তপিত্তনথাদয়ঃ ॥ 
অন্দিন্বর্গে ভিষকুধ্যান্তৈলানি চ ঘ্বতানি চ। 
পানাভ্যপ্তননসোধু তানি যোজ্যানি জানতা ॥ 
অবপীড়েহগ্ুনে চৈৰ বিদধ্যাদ্গুটি কীকুতাং। 
বিদধীত পরাষেকে কথিতং চূর্ণিতং তথা ॥ 
উদ্ধ'লনে শরক্ষপিষ্টং প্রদেহে চাবচারয়েৎ। 
এষ সর্ববিকারাংস্ত মানসানপরাজিতঃ ॥ 
হন্যাদল্লেন কালেন শ্লেহাদিরপি চ ক্রমাৎ। 
নচাযুক্তং প্রযুগ্তীত প্রয়োগন্দে বতাগ্রহে ॥ 
খতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং নচাচরেৎ। 
বৈদ্যাহুরৌ নিহত কষবং ভুদা মহৌনম: ॥ 

| ১৭ 
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হিতাহিতবিধানঞ্চ নিত্যমেব সমাচরেৎ। 

ততঃ প্রাপ্স্যতি সিদ্ধিঞ্চ যশশ্চ বিপুলং ভিষক্ ॥ 

একষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অথাতোহুপস্মারপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম2। 

স্থৃতিভূতার্থবিজ্ঞানমপশ্চ-পরিবজ্জনে । 

অপন্মার ইতি প্রোক্তম্ততোহয়ং ব্যাধিরস্তকৃৎ্ ॥ 

মিথ্যাদিযোগেক্ডরিয়ার্থকম্মণামভিসেবনাৎ। 

বিরুদ্ধ-মলিনহার-বিহার-কুপিতৈণ্মীলৈঃ ॥. 

বেগনিগ্রহশীলানা-মহিতাগুচি-ভোজিনাং। 

রজ্তমোহভিভূতানাং গচ্ছতাঞ্চ রজস্বলাং ॥ 

তথ কার্ভয়োদ্বেগক্রোধশোকাদিভিভূশিং। 

চেতন্তভিহতে পুংসামপন্মারোহভিজায়তে ॥ 

সংজ্ঞাবহেষু শ্রোতঃম্থ দোষব্যাপ্তেযু মানবঃ । 

রজস্তমঃপরীতেষু মুটো ভ্রান্তেন চেতস! ॥ 

বিক্ষিপন্ হস্তপাদৌ চ বিজিহ্বভ্রবিলোচনঃ । 

দন্তান্ বাদন্ বমন্ ফেনং বিবৃতাক্ষঃ পতেৎ ক্ষিতৌ ॥ 

অল্লপকালাস্তরঞধ্াপি পুনঃ সংজ্ঞাং লভেত সঃ. 

সোহপম্মার ইতি প্রোক্তঃ সচাদিষ্শ্চতুবিরবধঃ | 
বাতপিত্তকফৈন্ নাঞ্চতুর্থঃ সন্িপাততঃ |. 
হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্থেদে। ধ্যানং মুচ্ছ? প্রমূঢ়তা ॥ 

নিদ্রানাশশ্চ তন্দিংস্ত ভবিষ্যতি ভবস্তাথ। 

বেপমানে! দশেদান্তান্ খবদন ফেনং বমন্নপি ॥ 

যে। ক্রয়াদ্বিকৃতং সত্বং কৃষং মামনুধাবতি। 
ততো মে চিন্তনাশঃ স্তাৎ সোপন্মারোৎনিলাত্বকঃ॥ 
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তটতাপস্বেদমুচ্ছণর্তো ধৃন্বনঙ্গানি বিহ্বল £। 

যো ব্রয়াদ্বিক্লতং সত্বং গীতং মামনুধাবতি ॥ 

ততো মে চিত্তনাঁশঃ স্তঙ্ স পিত্তভব উচ্যতে। 

শীতহাল্লাসনিদ্রার্তঃ পতন্ ভূমৌ বমন্ কফং ॥ 
ঘে' জ্রয়ান্ধিকৃতং সত্বং শুক্ুং মামন্ধাৰতি। 

ততে। মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ সোইপম্মারঃ কফাআ্কঃ ॥ 

হৃদি তোদক্তুড়ুৎকেদন্তিঘপ্যেতেষু সংখ্যয়া । 

প্রতাপঃ কুজনং ক্রেশঃ প্রত্যেকস্ত ভবেদিহ ॥ 

সর্ধলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্তদোষঃ প্রকোপজে । 

অনিমিত্তাগমাঁদ্ব্যাধের্গমনাদকূতেইপি চ.॥ 

আগমাচ্চাস্যাপম্মীরং বদস্তান্যে ন দোষলং। 

ক্রমোৌপযোগাঁদ্দোষাণাং ক্ষণিকত্বাত্তখৈবচ ॥ 

'আগমাদ্দৈশ্বরূপাচ্চ সতু নির্বণ্যতে বুধৈঃ | 
বর্ষত্যপি ষথ! দেবে ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ ॥ 
শরদি প্রতিরো5স্তি তথ1 ব্যাধিসমুদ্তবঃ | 
স্থায়িনঃ কেচিদল্লেন কালেনাভি প্রবদ্ধিতাঃ ॥ 

দর্শয়ন্তি বিকারাংস্ত বিশ্ববূপান্নিসর্গতঃ | 

অপন্মারে মহাব্যাধিস্তত্মাদ্দোষজ এব তু ॥ 
তসা কার্ষ্যো ৰিধিঃ সর্ব্বো ষ উন্মাদেষু বঙ্ষ্যতে। 
পুরাণসপ্রিষঃ পানমভাঙগশ্চৈব পৃজিতঃ ॥ 

উপবোগে গ্রহোক্তানাং যোগানাস্ত বিশেষতঃ । 

শিগকটুঙ্গকিপূংহি নিম্বত্বগ্রসসাধিতং ॥ 
চতুতণে গবাং মৃত্রে তৈলমভ্যপ্তনে হিতং । 
গ্লোধানকুলনাগানাং পৃষতক্ষ গবামপি 
পিত্বেষু সিদ্ধান্তৈল্চ পানাভ্যঙ্গেযু পুজিতং | 

তীক্ষেকভয়তোভাগৈঃ শিরশ্চাপি বিশোধয়েৎ ॥ 
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পৃজীং রুদ্রস্য কুব্বাত তদ্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ | 

কুলখযবকোলানি শণবীজং পলঙ্কযাং ॥ 
জটিলাং পঞ্চমূলোী দ্বৌ পথ্যাঞ্চোৎকাথ্য যত্বতঃ | 

বস্তমুত্রযুতং সপ্লিঃ পিবেতৃদ্বাতিকে হিতং ॥ | 

কাকোল্যাদিপ্রতীবাপং সিদ্ধং বা প্রথমে গণে। 

পয়ো মধুপিতাযুক্তং ঘ্ৃতং যৎ পত্তিকে হিতং ॥ 

কুষ্ণা বচা যুস্তকাদৈযেরধক্রমারগ্বধাদিকে । 
পকস্তনুত্রবর্গেষু শ্রেক্ষাপন্মারিখে হিতং ॥ 

সুরদ্রম-বচা-কুষ্ট-সিদ্ধার্থ-ব্যোষ-হিজভিঃ'। 

মধ্বিষ্ঠারজনীবুগ্সমঙ্গাত্রিফলাদুদৈঃ ॥ 

করগ্তবীজ-শৈরীষ-গিবিকর্ণ-হুতাঁশনৈঃ | 
নিদ্ধং পিদ্ধার্থকং নাম সপিম্ধ,ত্রততুগ্ডণং | 
কৃমিকুষ্ঠগরশ্বাসবলাপবিষমজরান্। 

সব্বভূতগ্রহোন্বাদানপন্মারাংশ্চ নাশয়েৎ॥ 

দশমূলেন্বৃক্ত্বভূর্ব ভারা কলত্রয়ৈঃ | 
সম্পাক-শ্রেয়সী-সপ্তপণ্যপামার্গ-পীলুভিঃ ॥ 
এতৈঃ কক্কৈশ্চ ভূনিন্বপৃতীকব্যোষচিত্রকৈঃ । 

তৃবৃৎপাঠানিশাধুগ্মৈঃ শারিবাদ্বয়পৌক্করৈঃ ॥ 

কটুক1 মদযন্তথাগ্রা। নীলিনীক্রিমিশক্রভিঃ। 

স্লিরেভি্চ গোক্ষীর-দধি-মুত্র-সকুদ্রসৈঃ ॥ 
সাঁধিতং পঞ্চগব্যাখ্যং সর্বাপন্মারভূতন্ুৎ। 
চবতুর্থক-ক্ষয়-শ্বাসানুন্মাদাংশ্চ নিষচ্ছতি ॥ 

বাতিকং বস্তিভিশ্চাপি পৈত্তিকন্ধ বিরেচনৈঃ। 
কফজং বমনৈদ্ধীমানপশ্মারমুপাচরেৎ ॥ 
ভার্গীশৃতে পচে ক্ষীরে শালিতও,লপায়সং । 
ত্রযহং শুদ্ধায় তছ্বোক্যং ব্যবহারায় করুয়েৎ ॥ 
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জ্ঞাত্ব! চ মধুরীভূতং তং বিশোধ্য তহুদ্ধরেৎ। 

ত্রীন্ ভাগাস্তস্য চুর্ণস্য কিণুভাগেন সংন্থজেৎ ॥ 
মণ্ডোদকার্থে দ্েয়শচ ভার্গাকাথঃ সুশীতলঃ | 
শুদ্ধে কুস্তে নিদধ্যাচ্চ সম্ভারং তং স্থুরাস্ততঃ ॥ 

জাতগন্ধাং জাতরস।ং পায়য়েদাতুরং ভিষক্। 

সিরাং বিধ্যেদধ প্রাপ্তাং মঙ্গল্যানি চ ধারয়েৎ। 

দ্বিষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 

অথাত উন্মাদ প্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাঁমঃ। 
মদয়ন্ত্যদ্গতা! দোষ! যম্মাছুন্ার্গমা শ্রিতাঃ । 

মানসোহয়মতো ব্যাধিরুন্নাদ ইতি কীন্তিতঃ ॥ 
এটৈকশঃ লমস্তডৈশ্চ দোধৈরত্যথমুচ্ছিতৈঃ। 

মানসেন চ ছুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে ॥ 

বিষাদ্ভবতি যষ্টশ্চ ষথাশ্বং তত্র ভেষজং.। 

সচাপ্রবৃদ্ধস্তরুণে। মদসংজ্ঞাং বিভর্তি চ ॥ 

মোহোদ্ধেগো শ্বনঃ শ্রোত্রে গাত্রুণামপকর্ষণং। 
অত্যুৎ্সাহোহরুচিশ্চান্নে স্বপ্নে কলুষভোজনং ॥ 

বাযুনোন্মথনঞ্চাপি ভ্রমশ্চ ভ্রমতস্তথা | . 

দ্য স্যাদচিরেণৈবমুন্মাদং সোহধিগচ্ছতি ॥ 

রুক্ষচ্ছবিঃ পরুষবাক্ ধমনী ততো বা 

শ্বাসাতুরঃ কৃশতন্থঃ স্ক,রিতাঙগসদ্ধিঃ । 

আস্ফোটয়ন্ পঠতি গায়তি নৃত্যশীলো 

বিক্রোশতি ভ্রমতি চাপ্যনিলপ্রকোপাৎ ॥ 

তৃট্স্বেদদাহবহুলভূগ্িনিজ- 

স্ছায়া-হমানিল-জলাত্ত-বিহার-সেবী। 
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তী্ষাহিমান্ুনিচয়েইপি স বক্ছিশঙ্কী 
পিত্তাদ্দিবা নভসি পশ্যতি তারকাশ্চ ॥ 

ছর্দ্যগ্রিসাদদদনারুচি কাসযুক্তেন 
ঘোষিদ্বিবিস্তরতিরললমন্তি প্রকারঃ | 

নিপ্রাপরোহললকথনোহল্পভূগুষ্সেবী 
রাত্রৌ ভূশং ভবতি চীপি কফ প্রাকোপাৎ ॥ 

সর্বাত্মকে ত্রিভিরপি ব্যতিমিশ্রিতানি 

রূপাণি বাত-কফ-পিত্ব-কুতানি বিদ্যাং। 

সম্পূণলক্ষণমসাধ্যমুদাহরস্তি 

সর্বাজকং কচিদপি প্রবদস্তি সাধ্যং ॥ 

চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ- 

বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা। 

গাঢং ক্ষতে মনসি চ গ্রিয়য়া রিরংসো- 
জায়তে চোতকটতরে মনমো বিকারঃ ॥ 

চিত্রং স জল্পতি মনোহগ্কগতং বিসংজ্ো 

গায়ত্যথেো হসতি রোদিতি চাপি মঢ়ঃ। 

রক্তেক্ষণে। হতৃবলেন্দ্িয়ভাঃ স্থদীনঃ 

শ্যাবাননো বিষকৃতেন ভবেদিসংজ্ঞঃ. ॥ 

শিগ্ধং শ্বিন্নন্ত মন্ুজমুন্মাদার্ভং বিশোধয়েৎ । 

তীক্ষেরভয়তোভাগৈঃ শিরসশ্চ বিরেচনৈই ॥ 

বিবিধৈরবপাড়ৈশ্চ সর্ষপন্েহসংযুতৈঃ । 
যোজয়িত্বা চ তচ্চুরণং স্রাণে নস্যন্ত যোজয়েৎ ॥ 

সততং ধৃপয়েচচৈনং শ্বগোমাংসৈঃ সুপাদা-ঃ | 

সর্ষপানাঞ্চ তৈলেন নস্যাভ্যঙ্গৌ ছিতৌ সদা ॥ 

দর্শয়েদডুতান্যস্য বদেন্নাশং প্রিয়স্য চ। 

তীমাকাবৈর্নরৈর্নাগৈর্দাকৈব্যালৈশ্চ নির্ববিষৈঃ ॥ 
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ভীষয়েৎ সততং পাশৈঃ কশাভির্বাথ তাঁড়য়েৎ। 
যন্বয়িত্বা সুযুপ্তং বা ত্রাসন্বেত্বং তৃণাগ্রিনা ॥ 

প্রতুদৈর্দারয়েচ্চৈনং মন্্াঘাতং বিবর্জয়েৎ। 
সাপিধানে জরতকুপে সততং বা নিবাপয়ে ॥ 

্রাহাৎ ত্রযচাদ্ যবাগৃঞ্ণ দদ্যাৎ সক্তুন্ জলেন বা। 
০কবলানন্তুবুক্তান্ বা কুলাষান্ বা বহুশ্রুতঃ ॥ 

হৃদ্যং যদ্দীপনীয়ঞ্চ তৎ পথ্যং তস্য যোজয়েৎ। 

বিডঙ্গ-ত্রিফলা-মুস্ত-মঞিষ্ঠা-দাড়িমোত্পলৈঃ ॥ 

হ্যামৈলাবালুকৈলাভিশ্চন্দনামরদাকুভিঃ। 
বহিষ্ঠরজনীকুষ্ঠপর্ণিনীশারিবাহ্বয়ৈঃ ॥ 

হরেণুকা-তবৃদ্স্তী-বচা-তালীশ-কে শরৈঃ | 

ছিক্ষীরং সাধিতং সপ্রি মালতীকুস্থমৈঃ সহ ॥ 

গুলস-কাশ-জর-শ্বাস-ক্ষয়োম্মাদ-নিবারণং | 

এতদেব হি সম্পক্কং জীবনীয়োপসম্ত তং ॥ 

চতুগুণেন ক্ষীরেণ মহাকল্যাণমুচ্যতে | 

অপন্মারং গ্রহং দোষং ক্রেবাং কারশ্যমবীজতাঁং ॥ 

গ্বতমেতন্রিহস্ত্যাশু যে চাদৌ গদ্িতা গদাঃ । 

বহিষ্ঠকুষ্টমণ্তিষ্ঠা কটুটৈলানিশাহবয়ৈই ॥ 

তেনেদং ভ্রিফলা-হিজ,-বাজিগন্ধামরক্রমৈঃ 

বচাঁজমোদা-কাকোলী-মেদা-মধুক-পদ্মটকঃ ॥ 
সশর্করং হিতং সর্পিঃ পককং-্গীরচতুণ্ডণং। 
বালানাং গ্রহজুষ্টানাং পুংসাং ছুষ্টাললমেধসাং ॥ 
থ্যাতং ফলঘ্বতং স্ত্রীণাং বন্ধ্যানাধাগু গর্ভদঃ ॥ 

রহ্মমৈত্ড্রীং বিড়ঙ্গার্নি ব্যোষং হিঙ্গ, সুরাং জটাং | 
বিষস্্ীং লগুনং রা্গাং বিশল্যাং সুরসাং বচাঁং। 

জ্যোঁতিক্মভীং নাগবিক্নামনস্তামভয়াস্তথা 
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মৌরাইীঞ্চ সমাংশানি গজমুত্রেণ পেষয়েৎ। 

ছায়াবিশুক্কান্তদ্বর্তী ঞমাজয়েদ্ বিধিকোবিদঃ ॥ 

অবপীড়েহপ্রনেহভ্যঙ্গে নম্যে ধূমে গ্রলেপনে। 
উরোহপাঙ্গললাটেবু পিরাশ্চান্য বিমোক্ষয়েৎ ॥ 

অপন্মারক্রিয়াঞ্চাপি গ্রহোদিষ্টাঞ্চ কারয়েৎ 
শান্ত-দোষং বিশুদ্ধঞ্চ স্নেহবন্তিভিরাচরে ॥ 

শোক-শল্যং ব্যপনয়েছুন্মাদে পঞ্চমে ভিষকৃ। 

উন্যাদেষু চ সর্বেষু কুর্য্যাচ্চিন্ত প্রসাদনং ॥ 

মৃুপূন্বং মদেইপ্যেবং ক্রিয়াং'বিদ্বান্ প্রযোজয়েখ । 

বিষদ্ধে মৃত্বপুব্বঞ্চ বিষন্ীং কারয়েত ক্রিয়াং ॥ 

0 ওর করতে 

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। 

০৬ ০৩ 

অথাতে। রসভেদাবিকল্পমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। 

দোষাণাং পঞ্চদশধ। প্রসরোহভিহিতস্ত যঃ । 
ত্রিষষ্টিরসভেদানাং তত্প্রয়োজনমুচ্যতে ॥ 

_ অবিদগ্ধ! বিদগ্ধাশ্চ ভিদ্যাস্তে তে ব্রিষষ্টিধ! । 

রসভেদত্রিষষ্টিস্ত বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েত ॥ 

এটককেনান্ুগমনং ভাগশে! বছ্দীরিতং। 

দোষাণাং তত্র মতিমান্ ত্রিষষ্িস্ত প্রযোজয়েত ॥ 

যগ্াক্রমং প্রবৃত্তানাং দ্বিকেষু মধুরে। রসঃ । 
পঞ্চানুক্রমতে যোগানন্রশ্চতুর এব চ 0 

ত্রীংস্চান্থগচ্ছতি রসে! লবণঃ কটুকে! দ্বয়ং। 

তিক্ত; কবায়মন্থেতি তে দ্বিকা দশ পঞ্চ চ॥ 
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তদ্যথা। মধুরাক্্ঃ । মধুরলবণঃ | মধুরতিক্তঃ। মধুরকটুকঃ। 

মধুরকষায়ঃ। এতে পঞ্চানুক্রান্তা মধুরেণ। অগ্ললবণঃ। অশ্রকটুকঃ। 

অস্্রতিস্তঃ। অগ্নকষায়ঃ। এতে চত্বারোহনুক্রান্তা অগ্্রেন। লবণ- 
কটুকঃ। লবণতিক্তঃ। লবণকষায়ঃ। এতে ত্রয়োহমুক্রান্তা লবণেন । 

কটুতিস্তঃ। ' কটুকষায়ঃ। দ্বাবেতাবক্রান্তৌ কটুকেন। তিজ্ত- 

কষায়ঃ। এক এবালুক্রান্তস্তিস্তেন। এতে পঞ্চদশ দ্বিকসংযোগা £ 

ব্যাখ্যাতাস্ত্িকং বক্ষ্যামঃ। আদৌ প্রযুজ্যমানস্ত মধুরো' দশ-গচ্ছতি। 
যড়মে। লবণস্তম্মাদদ্ধত্তেকো রসঃ কটুঃ ॥ 

মধুরাস্ললবণ:/ মধুরাশ্কটুকঃ। মধুরান্রতিক্তঃ। মধুরাম্নকষায়ঃ । 

মধুরলবণকটুকঃ। মধুরলবণতিক্তঃ। মধুরলবণকধায়ঃ। মধুর- 

কটুকতিক্তঃ। মধুরকটুককষায়ঃ। মধুরতিক্তকষায়ঃ | এবমেষাং 

ত্রিকসংযোগানাং দশানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্তে। অশ্ললবণকটুকঃ 
অশ্নলবণতিক্তঃ। অন্নলবণকষায়ঃ। অল্নকটুকষায়ঃ। অগ্নকটুকতিক্তঃ 
এবমেষাং ষর্ামাদাবমঃ গ্রযুজ্যতে । 

লবণকটুতিক্তঃ । লবণকটুকষায়ঃ ॥ লবণতিক্কষায়ঃ । এবমেষাং 

্রয়াণামাদৌ লবণঃ প্রযুজ্যতে ।  কটুতিক্তকষায়ঃ। এবমেকস্তাদ 
কটুকঃ প্রযুজ্যতে। 

এবমেতে ত্রিকসংযোগবিংশতির্বাখ্যাতাঃ। 

চতুষ্কান্বক্ষণামঃ। চতুষ্ষরসসংযোগান্ মধুরে! দশ গচ্ছতি। চতু- 

রোহয্স্ত গচ্ছেচ্চ লবণস্বেকমেব তু ॥ 

মধুরামতলবণকটুকঃ | মধুরামতলবণতিক্তঃ । মধুরাম্নলবণকষায়ঃ 

মধুরাম্্কটুকতিত্তঃ । মধুরাম্্নকটুকষায়ঃ। মধুরলবণতিস্তকটুকঃ 
মধুরাক্নতিক্তকষার়ঃ।  মধুরলবণকটুতিক্তঃ। মধুরলবণকটুকষায়ঃ 

মধুরলবণতিক্তকষায়ঃ । এবমেষাং দশানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। 
অন্নলবণকটুকতিক্তঃ। অম্লবণকটুকযায়ঃ। অম্নললবণতিক্ত কষায়ঃ । 

অস্নকটুতিক্তকষায়ঃ | এবমেযাং চতুর্ণাময্ঃ | 

ও |||: সু 

শি এ ০ 
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লবণকট্রতিক্রকষায়ঃ। এবমেকস্যাদৌ লবণঃ। এবমেতে চতুষ্ষরস- 

ংযোগাঃ পঞ্চদশ কধর্তিতাঃ। ৫4 

পঞ্চকান্বক্ষ্যামঃ !' পঞ্চকান্ পঞ্চমধুর একময্স্ত গচ্ছতি | 
মধুরাম্লবণকটুতিক্ঃ।  মধুরামতলবণকটুকষায়ঃ।  মধুরাক্লবণ- 

তিক্তকষায়ঃ। মধুরার্্নকটুতিস্তকষায়ঃ। মধুরলবপকটুতিক্তকষায়ঃ। 
এবমেষাং পঞ্চানাং পঞ্চকরসসংযোগানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। 

অশ্ললবণকটুতিক্তকষায়ঃ। এবমেকস্যাদাবন্পঃ প্রঘুজ্যতে | এবমেতে বট্ 

পঞ্চকসংযোগ! ব্যাথ্যাতাঃ | | 
ঘট্কমেকং বক্ষ্যামঃ । একস্ত কটুকসংধোগঃ। মধুরাঁমুলবণক টুক তিক্ত- 

কষায়ঃ। এবময়মেকঘটসংযোগঃ | 
এটৈকশ্চ ষড়ুসা ভবস্তি। মধুরোহম্লোলবণঃ কটুকতিক্তকষায়ঃ 

ইতি। ভবতি চাত্র। 
এফাত্রিষষ্টির্বাখ্যাঁতা রসানাঁং রসচিন্তকৈঃ | 

দৌষভেদে ত্রিষট্টিস্্ প্রষোক্তব্য! বিচক্ষণৈঃ ॥ 

চতূঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 
স্ঞাীত “১ 88০০ 

অগাতঃ স্বস্থবৃস্তমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম2 | 

সমদোষঃ সমাগ্রিশ্চ সমধাতৃমলক্রিয়ঃ | 

প্রসন্নাস্টেক্দ্রিয়মনাঃ সুস্ত ইতাভিধীয়তে ॥ 

হৃত্রস্তানে সমুদদিষ্ঃ সুম্যো ভবতি যাদৃশত । 
তসা যদ্রক্ষণং তদ্ধি চিকিৎসায়াঃ প্রয়োজনং ॥ 

তলা যন্বত্তমুক্তং হি রক্ষণঞ্চ সমাসতঃ। 
তশ্মিনর্থাঃ সমাসোক্তা বিস্তরন্তসা বক্ষাতে ॥ 

যশ্মিন্ যন্িল্লতৌ যে যে দোষাঃ কুপাস্তি দেহিণাঁং 

তেষু ভেবু প্রদাতব্যাঃ রসাস্তে তে বিজানতা ॥ 
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প্রক্রিনত্বাচ্ছরীরিগাং বর্ধাস খলু দেহিনাঠ। 

মন্দেইগ্পৌ কোপমায়ান্ত্ি সংহর্বান্ মারুতাদয়ঃ ॥ 

তন্মাৎ ক্লেদবিশুস্ধ্যর্থং দোষসংহরণায় চ | 
কষায়তিক্তকটুকৈ রসৈষু-ক্তমথো দ্রবং ॥ 

নাতিত্লিদ্ধং নাতিরক্ষমুষ্তং দূঈপনমেব চ। 

দেয়মন্নং নৃপতয়ে যজ্জলং চোক্তমাদিতঃ ॥ 

তণ্তাবরতমস্তো বা পিবেন্মধুলমাযুতং | 
আহি মেঘানিলাবিষ্টেহত্যর্থশীতান্ুসন্কুলে ॥ 

তরুণত্বাদ্বিদাহঞ্চ গস্ছন্ত্যোষধয়ক্তদ। । 

" মতিমাংস্তানমিত্তঞ্চ নৈব ব্যায়ামমাচরেৎ 

অত্যন্থুপানাব গায় গ্রাম্যধন্ম্মাতপণংস্তথা । 
ভূবাম্পপরিহারার্থং শরীত চ বিহায়সি ॥ 

হ্লীতে সাম নিবাতে চ গুরুপ্রাবরণে গ্হে। 

যায়ান্নাগবধৃতিন্চ প্রশস্তাগুরুভূষিতঃ ॥ 

দিবাস্বপ্রমভী নঞ্চ বর্জয়েন্তত্র বত্বতঃ। 

নেব্যাঃ শরদি যত্বেন কষায়স্বাদুতিক্ত কাঃ ॥ 

গ্ষীরেক্ষুবিকৃতি-ক্ষৌত্র-শালি-মুদগাদি-জাজলাঃ | 

সলিলঞ্চ প্রসন্নত্বাৎ সব্বর্মেব তদ। হিতং ॥ 

সরঃস্বাপ্বনঞ্চেৰ কমলোৎপলশালিষু। 

প্রদোষে শশিনঃ পাদাশ্ন্ননশ্চান্ুবাসনং ॥ 
তিক্রদ্য সপ্সিষঃ পানৈরস্যকৃআীবৈশ্চ যুক্তিতঃ ৷ 

বর্ষ স্থুপচিতং পিত্তং হরেচ্চাপি বিরেচনৈঃ ॥ 

নোপেয়াতীক্ষমন্্রোঞ্ ক্ষাঁরং স্বপ্রং দিবাতপং | 
রাত্রিক্সাগরণঞ্েব মৈথুনঞ্চাপি বর্জয়েৎ ॥ 

স্বাুশীতজলং ম্দ্যং শুচি ম্ফটি কনির্মবলং |" 

শরচন্দ্রাংশুনিদ্বৌতমগন্তেযাদক়নির্বিষং ॥ 



২০২ সুশ্রগতঃ | [ অধ্যায় ৬৪ ! 

প্রসন্ত্বাচ্চ সলিলং সর্বমেব তদ। ছিতৎ। 

সচন্দনং ব! কপূর বাসশ্চামলিনং লঘু ॥ 

ভব্বেচ্চ শারদং মাল্যং নীধোঃ পানঞ্চ যুক্তিতঃ ৷ 

পিন্তপ্রশমনং' যচ্চ তচ্চ সর্ধং সমাচরে ॥ 

হেমন্ত; শীতলো। রুক্ষে। মন্দসধ্যোহনিলাকুলঃ। 

' ততস্ত শীতমাসাদ্য বাযুস্তত্র প্রকুপ্যতি ॥ 

কোষ্টস্থঃ শীতসংস্পর্শাদস্তঃ পিওীকৃতোইনলঃ। 

রসমুচ্ছোষয়ত্যাশু তম্মাৎ ন্িগ্ধং তদ1 হিতং ॥. 

হেমস্তে লবণ-ক্ষার-তিক্তাক্-কটুকোতৎ্কটং। 
সসগ্পি শ্তেলহিমমশনং হিতমুচাতে ॥ 

তীক্ষান্যপি চ প্রানানি পিবেদগুরুভূষিতঃ। 
তৈলাভ্যক্তঃ স্থথোষ্চে চ বারিকোষ্ঠেহবগাহয়েৎ ॥ 

সাঙ্গাবুযানে মহতি কৌশেক়াস্তরণাত্তৃতে। 

, শয়ীত শয়নে বাপি বুতো। গর্ভগৃহোদরে ॥ 

স্ীশ্লিহটাগুরুধূপাট্যাঃ পীনোরুজঘনন্তনী2 ৷ 

প্রকামঞ্চ নিষেবেত মৈথুনং তর্পিতো নৃপঃ ॥ 

মধুরং তিক্তকটু কমন লবণমেবচ । 

 অন্নপানং তিলান্ মাষান্ শাকানি চ দধীনি চ॥ 

তথেক্ষুবিক্কতীঃ শালীন্ সূগন্ধাংশ্চ নবানপি। 

প্রনহ্যান্থপমাংসানি ক্রব্যাদবিলশায়িনাং ॥ 

ওঁদকানাং প্লবানাঞ্চ পাদ্দিনাঞ্চোপজায়তে । 

মদ্যানি চ প্রসন্নানি যচ্চ কিঞ্চিৎ বলপ্রদং ॥ 
কামতন্তনিষেবেত পুষ্টিমিচ্ছন হ্িমাগমে । 
এষ এব বিধিঃ কাধ্যঃ শিশিরে সমুদাহথতঃ ॥ 

হেমস্তে নিচিতঃ শ্লেম্বা। শৈত্যাচ্ছীতশরীরিণাং। 

ওষযাদ্ববস্তে কুশিত$ কুক্ষত়ে চ গদদানবছুন্॥ 
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ততোহয্ন মধুর ন্ি্ধ লবণানি গুরূণিচ। 

বর্জয়েদ্বমনাদীনি কর্মাণ্যপিচ কারয়েৎ॥ 

ষষ্টিকান্নংযবান্ শীতান্ ষুদগান্ নীবার কোপ্রবান্।. 
লাবাদি বিদ্ষির রসৈ দরদ্যাদ্য,বৈশ্চ যুক্তিতঃ ॥ 
পটোল নিশ্ববার্তীকু তিক্রটৈশ্চ হিমাত্যয়ে | 

সেবেন্মধবাসবারিষ্টান্ সীধূমাধ্বীক মাসবান, 1 
ব্যায়াম মঞ্জনং ধূমং তীক্ষুঞ্চ কবলগ্রহৎ | 

স্থথান্ুনাচ সর্বার্থান সেবেত কুস্থমাগমে ॥ 
তীক্ষরুক্ষকটুক্ষার কষায়ং কোষ মদ্রবং 

যবমুদগমধুপ্রায়ং বসন্তে ভোজনং ছিতং ॥ 

ব্যায়ামোইত্র নিযুদ্ধাধবশিলা নির্বাতজোহিতঃ। 

উৎ্সাদনং তথান্নানং বনিত। কাননানি চ ॥ 

সেবেত নিহরেচ্চাপি হেমস্তোপচিতং কফং। 

শিরোবিরেকবমন নিরূহ কবলাদিভিঃ ॥ 

বর্জয়েন্মধুরক্সিগ্ধ দিবাস্বগ্নগুরুদ্রবান্। 
বাঁয়ামমুক্মায়াসং মৈথুনঞ্চাতি শৌবিচ ॥ 
রসাংশ্চাগ্রিগুণোদ্রিক্তান্ নিদাঘে পরি বর্জয়েৎ। 
সরাংসি সরিতোবাপি বনানি রুচিরাণি চ ॥ 

চন্দনানি পরার্ধ্যানি অজঃসকমলোতৎপলাঃ। 

তালবৃস্তানিলাহারাৎ ভ্তসাশীত গৃহানি চ॥ 

ঘম্মকালে নিষেবেত বাসাংসি স্থলঘৃনিচ । 

শর্করাথগুদিপ্ধানি স্থগঙ্থীনি হিমানি চ ॥ 
পানকানিচ সেবেত মন্থাৎস্চাপি সশ্কররান্। 
ভোজনঞ্চ ছিতং শীতৎ সত্বতং মধুরজ্রবং ॥ 

শৃতেন পয়সা রাঁত্রৌ শক্র্রামধুরেশ চ। 

প্রতা গ্রকুস্থমাকীর্ণ শঞ্নে হর্খ্য সংস্থিতে ॥ 

১৮ 
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শয়ীত চন্দনার্ডাঙ্গঃ স্পশ্যমানোইনিলৈঃ সুখিঃ | 

তাপাতায়ে হিতানিত্যং রসা যে গুরবস্ত্রয়ঃ ॥ 

পয়োমাৎস রসাঃকোফ্া ভলানি চ ত্বৃতাঁনি চ। 

বৃংহণঞ্শপি যত্কিঞ্থিদভিষ্যন্দি ততৈবচ ॥ 

নিদাঘোপচিতঞ্ষেব প্রকুপাস্তং সমীরণং। 

নিহন্যাদনিলপ্বেন বিধিনাবিধিকোবিদঃ ॥ 

নদীজলং রুক্ষমুঞ্ঃমুদমন্থং তথাতপং । 

ব্যায়ামঞ্চ দিবাস্বপ্রৎ বাবায়ঞ্চাত্র বর্জজয়েৎ ॥ 

যব ষষ্টিক গোধুমান্ শালীংস্গাপ্যনবাংস্তথা। 

হম্্যমধ্যে নিবাতে চ ভ্গেচ্ছযা! মুদৃত্তরাং ॥ 

সবিষপ্রাণি বিন্মত্র লালানিঠীননাদিভিঃ | 

সমাপ্রতং তদাতোয় মন্তরীক্ষং বিষোপমং ॥ 

বাযুনাবিষতষ্টেন প্রাবিষ্যেন গ্রদূষিতং | 

তদ্ধিসর্রবোপযোগেষু তস্মিন্কালে বিবর্জয়েৎ ॥ 

নিরুহৈর্বন্তিভিশ্চান্যৈস্তথানো মারতগ্রহৈ2 | 

কুপিতং সময়েদ্বায়ং বার্ষিক বা চরেদ্বিধিং ॥ 

ধতাবৃতৌ য এতেন বিধিন1 বর্তৃতে নরঃ | 

ঘোরানৃতুরুতান্ রোগান্নাপ্লোতি সকদাচন ॥ 

অতউদ্ধং দ্রাদশাশন প্রবিভাগান্ বক্ষাামঃ। তত্র শীতোষ্কিগ্ধর 

ক্দ্রবশুক্দক কালিকদ্বিকালিকৌধধধুক্তমাজ্াহীনদোষ প্রশমন বৃত্যর্থাঃ ॥ 

তষ্জোঞ্চমদদাহার্ভান, রক্তপিত্ত বিষাতুরান.। 

মুচ্জণর্তান, স্ত্রীযুচ ক্ষীণান্ শীতৈরন্নৈরপাচরেৎ॥ 
কফবাতানয়াবিষ্টান্ বিরিক্ঞান্ স্বেহ পাঁয়িনঃ | 

প্রক্রিনদেহাত্চ নরানুষঞ্জেরন্ৈরপাচরেৎ ॥ 

বাতিকান্ রক্ষদেহাংশ্চ বায়ামোপহৃতাং স্তথা। 

ব্যায়ামিনশ্চাপিনরান্ ক্সিদ্ধৈরন্ৈরুপাচরেৎ ॥ 



অধ্যায় ৬৪1] উত্তর! তন্ত্রং ২০৫ 

মেদস।তিপরীতাৎস্ত স্থলান্মেহাতুরানপি । 

কফাভিপন্নদেহাংশ্চ রুক্ষৈরনৈরপাচরেৎ 

গুফদেহান্ পিপাসার্ভান ছুর্বলানপিচ দ্রবৈঃ। 

প্রক্ি্নকায়ান, ব্রণিনঃ শুক্বের্মেহিত মেবচ || 

এককালং ভবেদেয়ে। হুর্বলাপ্ি বিবুদ্ধয়ে | 

সমাগ্রয়ে তথাহারে। দেয়ঃকালমথোভয়ং ॥ 

ওষধদ্বেষিণে দ্রেয় স্তথৌষধ সমাযুতঃ | 

মন্দাগ্নয়ে রোগিণে্চ মাত্রাশীনঃ 'গ্রশসাতে ॥ 

যথার্থদত্তশ্চাহারো। দোষপ্রণমনহ স্মৃতঃ। 

অতংপরস্ত শ্বন্থা নাং বৃত্তযর্থং সব্বমেবচ ॥ 

দ্বাদশানন প্রবিচারানেতানেৰ প্রচক্ষযতে | 

অনউদ্ধং দশৌষধকালান, বক্ষ্যামঃ। তত্র নির্ভক্তং প্রাগ্তক্ত 

মধোভ ক্তং মধ্যেভক্তমন্তরাঁভক্তং সভক্তৎ সামুদ্বং মুহুর্মুহু গ্রণসং গ্রাসা- 
স্তরঞ্চেতি দশৌষধকালাঃ | 

তত্র নির্ভক্তং কেবলমেবৌধধমুপযুজ্যতে | বীর্যযাধিকং ভবতি 

তভেষজমন্নভীনং ভন্যান্তথাময়মসংশয়মাশুচৈব | তত্বালবৃদ্ধযুবতী মুদবেশ্গ 

পীত্বা গ্লানিং পবশৎ সমুপযান্তি বলক্ষযঞ্চ ॥ প্রাগভক্তং নাম যর্তপ্রা্গ- 

ভক্তস্যোপবুজ্যাত । 

শীঘ্বং বিপাকমুপযাতি বলং ন চিংস্যাদন্লাবতং নচ মুভর্ব- 

দনশন্নিরেতি । প্রাগভক্ত-সেবিত মথো। বলমাদধাতি দদ্যাচ্চ বৃদ্ধ 

শিশু ভীরুবরাঙ্গনাভাহ ॥ অধোভক্তংনাম যদ্তভূক্তান্তে পীয়তে ॥ 

_ পীতৎ যদন্নমুপধুজা তদুর্ধকায়ে হন্যাদ্গদান্ বহুধিধাৎশ্চ বলং 

দধাতি | | 

মধ্যে ভক্তংনাম যন্মধ্যে ভক্তুস্য পীয়তে । 

মধোতু  পীতমুপহস্ত্যবিসারিভাঁবান যে মধ্যদেহমভিভুয় 
তৰন্তি রোগা: । 
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অন্তরাভক্তংনাম যদস্তরাপীয়তে পূর্ববাপরয়ো্ ক্রয়ে! | 

হৃদ্যৎ মনোবলকরম্রতি দীপনীয়ৎ। 

পথ্যঞ্চ সম্ভবতি চীস্তরভক্তমেতৎ ॥ 

সভক্ঞং নামৌষধেষুষৎ সাধ্যনে ভন্তং | 
পথ্যং সভক্তমবলাবলয়োহি” নিত্যং | 

তদ্ছ্বেষিণামপি তথা শিশুবৃদ্ধয়োস্চ ॥ 

সামুদ্গংনাম ষদ্তক্তস্যাদাবস্তেচ পীয়তে ॥ 

দোষেদ্বিধ! গ্রতিস্যতেতু সমুদ্গসংজ্ঞ । 

মাদ্যন্তয়োর্যদশনস্য নিষেব্যতেতু ॥ 

মুহুমুছুন্রাম সতক্ত মভক্তংবা যদৌষধং মুছমুছ রুপযুজ্যতে ॥ 
শ্বাসে মুহুমুহুরতি প্রস্যতে চ কাসে। 

ছিকা'বমীযুচ বদস্ত্যপযুজ্যমে তত ॥ 

গ্রাসাস্তরৎ নাম যৎপিগ্ড ব্যামিশ্রং ॥। 

গ্রাসাস্তরেষু বিতরেদ্বমনীয় ধূমান্। 
স্বাসাদিষু প্রথিত দৃষ্ট গুণাৎশ্চলেহান্ ॥ 
এবমেতে দশৌষধকালাঃ ॥ 

বিস্থষ্টেবিন্ত্রে বিশদকরণে দেহেচ স্থলঘৌ বিশুদ্ধে চোদ্গারে 
হৃদিম্ুবিমলে বাতেচ সরতি; তথান্ন শ্রদ্ধায়!ং ক্ষুদুপগমনে কুঙ্ষেোৌচ 
শিথিলে প্রদেয়ন্তাহারে! ভবতি ভিষজা কালঃ সতুমতঃ ॥ 

পঞ্চষপ্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ 

অথাতত্তন্তযুক্তিনামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম। 
দ্বাত্রিংশতন্ত্র যুক্তয়োভবস্তি। তদ্যথা॥ অধিকরণং যোগঃ 

পদার্থোহেত্বর্থঃ উদ্দেশোনির্দেশ উপদেশোইপদেশঃ প্রদেশো২তি 



অধ্যায় ৬৫। ] উত্ভুরতন্ত্রং । | ২০৭ 

দেশোহপবর্গে বাক্য শেষোহ্র্ধাপত্ভির্বিপর্ধ্যক়ঃ প্রসঙ্গ একান্তে হনেকান্তঃ 

পৃব্বপক্ষোনির্ণয়োইন্থমতৎ বিধানমনাগতাবেক্ষণ মতিক্রান্তা বেক্ষণং 

সংশয়ো। ব্যাখ্যানং শ্বসংজ্ঞানির্রচনং নিদর্শনং নিয়োগে! বিকল্পঃ 

দমুচ্চয় উহ্যমিত্তি ॥ 
অত্রানাৎ তন্ত্বুক্সীনাৎ কিংপ্রয়োজনমিত্যুচ্যতে বাক্যযোজন 

মর্থযোজনঞ্চ ॥ 

ভবগ্িচাত্র শ্লোকাঃ ॥ 

অসদ্ধাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনধ। 

স্ববাকায সিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রবুক্তিতঃ ॥ 

ব্যক্তাইনু ক্তাশ্চ যেহ্যর্থ। লীন যেচাপ্য নিম্মল1ঃ | 

লেশোক্তা যেকচিওন্ত্রে তেবাঞ্চাপি প্রসাধনং ॥ 

যথাহম্ুজবনস্যার্কঃ প্রদীপো বেশ্মনো যথ। । 

গ্রবোধ্যপ্য প্রকাশাথা স্তথাতন্ত্রস্য যুক্তয়ঃ ॥ 

যখর্থনধিকৃত্যোচ্যতে তদধিকরণং যথা রসংদোষ্ংবা যেন 

বাক্যংযুজ্যতে সযে'গঃ বথ]1। 

তৈলংপিবেচ্চাুত বল্প নিম্বহিংআাভয়া বৃক্ষক পিগ্ললীভিঃ | 

সিদ্ধংধলা5াঞ্চ সদেব দারুহিতার নিতাঙ্গলগও্রোগী ॥ 

সিদ্ধং পিণেদিতি প্রথমং বক্তব্যে তৃতীয় পাদে সিদ্ধং প্রযুক্তমেবং 

দূরস্থানামপি পর্ানামেধী করণৎ যোগ, ॥ 

ঘোইঘোহভিহিতঃ হুত্রে পদে খা স পরদাথঃ | অপরিণিতাশ্চ পদার্থাঃ | 

বণ! স্নেহপেদাঞ্জনেষু নিদ্দিষ্টেযু দ্বয়োজ্ত্রাণা, নথানামুপপণ্ডি দৃশ্যিহে 
তত্র যোহ্থঃ পুব্বাপরযোগাসদ্ধোতবতি সগ্রহীতব্যে। যথা । খেদোং 
পর্ডিং ব্যাখ্যাসান হতুযুক্জে সান্দহযতে বুদ্ধি | 

কতমস্য বেদন্যায় মুৎ্পণ্ডিং বিবক্ষু রতি । খগ্েদাদয়স্ত বেদাশ্ুত্র 

পুর্বপর যোগমুপপত্য খিদ বিচারণে বিদ বিন্দতোতয়োশ্চ ধাছে। 

রনেকার্থয়োঃ প্রয়োগহ পন্চাৎ প্রতিপওিভগতি ॥ আধুক্বেরেনি 



২০৮ স্বশ্রতঃ অধ্যায় ৬৫।] 

পভিময়ং বিবক্ষুরিত্যেৰং পদ্দার্থঃ | বদন্যহুক্তমন্যার্থ নাধকং ভবতি 

স হেত্র্থঃ ॥ 

বথামুপিগ্ডোহত্তিঃ প্রক্িদ্যতে তথামাষহুগ্ধ প্রভৃতিব্রণঃ প্রক্লি- 

দ্যত ইতি । 

সমাস কথনমুদ্দেশঃ | ষথ। শল্যমিতি । 

বিস্তর বচনং নির্দেশঃ | যথ। শারীর ভাগন্তচেতি ॥ 

এবমিত্যুপদেশঃ। যথা তথা ন জাগৃয়াদ্রাতৌ দিবাস্বপ্রধ 
বর্জয়েৎ। অমেন কারণেনে ত্যপদেশঃ ॥ যথোপদিশ্যতে মধুরেণ 
শেলেম্সাভি বদ্ধত ইতি। 

প্রকৃতস্যাতিক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ। 

ষথাদেবদন্তন্তানেন শল্মুকৃতং তম্মাদ্ ষক্সদত্তন্যাপ্যযমেবোদ্ধ 

রিষ্যতীতি । 

প্ররূতস্যানাগতেন সাধনমতিদেশঃ । যখানেনাসা বায়ু রূদ্ধ 

মুপতিষ্ঠতে তেনোদাবর্তঃ স্যাদিতি ॥ 

অভিব্যাপ্যাপকর্ষণ মপবর্ঃ। 

ষথাহস্সেছা। বিষোপস্থ। অন্যত্র কাটবিষাদিতি । 

যেন পদেনান্ক্জেন বাকাং সমাপ্যতে স বাক্যশেষঃ ॥ 

যথাঁশিরঃ পাণিপাদ পার্পৃষ্ঠেদরৌরস। মিত্যুক্তে পুক্রষগ্রহণমপি 
গম্যতে পুরুষ এবোক্ত ইতি । 

যদকীন্তিত মর্থাদাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। যথোদনং তক্ষ্যইত্যুক্তেই 
থাপন্নং ভখতি নায়ং পিপাহ্র্যবাগুমিতি 
যদ্য এাভিহিতৎ তন্য প্রাতি লোম্যং বিপর্ধযয়ঃ যথা কশাল্পপ্রাণ ভীরবো 

দুশ্চিকিৎস্যা ইত্যুক্তে বীপরীতং গৃহাতে দৃঢ়াদয়ঃ সুচিকিৎস্যা ইতি। 

প্রকরণাস্তরেণ সমাপনং প্রসঙ্গঃ | 

যথা প্রকারাস্তরিতো। যেহথো সকৃহ্ক্তঃ সমাপ্যতে স প্রসঙ্গঃ । 

যথ। মহাভূত শরীরি লমবায়ঃ পুরুষস্তন্মিন্ ক্রিয়া স্োইধিষ্ঠটান মিতি 



অধ্যায় ৬৫।] উ্তরতত্ত্রং | ২০৯ 

বেদোৎপত্তাবভিধায় ভূতবিদ্যায়াং পুনরুত্রং যতোইভিছিতং পঞ্চ 

মহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষ ইতি সথন্বেবং কর্মমপুরুষশ্চিকিৎসায়। 

মধিকৃতঃ সর্বত্র যদবধারণেনোচ্যতে স একাস্তঃ | 

যথা তৃবৃদ্বিরেচয়তি মদ্নফলং বাময়তীতি কচিভ্তথ। কৃচিদ্ন্যতথতি 

যঃ সোইনেকার্থঃ | 

যথ। কেচিদাচাধ্য1 ক্রবতে দ্রব্য প্রধানং কেচিদ্রসং কেচিদ্বীর্ষ:ং 

কেচিদ্বিপাকমিতি 

আক্ষেপ পৃব্বকঃ প্রশ্নঃ পৃর্ববপক্ষঃ ॥ যথা কথং বাতনিমিন্রাশ্স্তারঃ 

প্রমেহ৷ অসাধ্য। ভবন্তীতি তস্যোত্তরং নির্ণয়ঃ। যথ। শরারং প্রপীড্য 

পশ্চাদধোগত্বা বসামজ্জানুবিদ্ধং মুত্রং প্রশ্থজতি বাত এব মসাধ্য। 

বাতজ। ইতি। যথাচোক্তং ॥ কৃত্ম্ং শীরং নিষ্পীড্য মেদো মজ্জ 

বপাযুতঃ। অধঃপ্রকুপ্যতে বায়ু স্তেনাসাধ্যাস্ত বাতজ1ঃ। পরমতমপ্রতি 

বিদ্ধ মন্ুমতং যথানে। ব্রয়াৎ সপ্ত রস। ইতি। 

প্রকরণান্পূর্বাভিহতং বিধানং যথা সক্ৃথি মন্মাণ্যেকাদশ 

প্রকরণান্পুব্ব(তিহিতার্ন। এবং বক্ষ্যতীত্যনাগতাবেক্ষণৎ । 
যথ। শ্লোক স্থানে ক্রয়াচ্চিকিৎসিতেষযু বক্ষযামীতি | যতপৃর্ববমুক্তং তদতি- 

ব্রান্তাবেক্ষণং ॥ যথ। চিকিৎসিতেষু ব্রুয়াৎ শ্লোকস্থানে যদারিত মিতি। 

উভয় €হতুদশনং সংশয়ঃ। ষথা তল হৃদয়।ভিঘাতঃ প্রাণহরঃ 

পাণিপাদ ছেদন মপ্রাণ হরমিতি। 

তত্রাতিশয়োপবধণনং ব্যাখ্যানং ॥ যথেহ পঞ্চবিংশতিকঃ পুরুষোহত্র 

ব্যাখ্যায়তে। অন্যেত্বাযুব্বেদ তন্ত্রেু ভূতাদি প্রর্কত্যারদধ চিন্তা । 

অন্য শাস্ত্র সামান) স্বসংজ্ঞা। যথা মিধুনামতি মধুসর্পিষে। গ্রহণং | 
লোকে প্রথিত মুৰাহরণং যথোঞ্চ ভয়াচ্ছাতমন্ুধাবতি । 

নিশ্চিত বচনং নিব্বচনৎ। যথাযুবিদ্যতে ইস্মিনননেনাযুব্রিন্দ 
তীত্যায়ুব্বেদঃ ॥ দৃষ্টান্তেনার্ধঃ প্রনধ্যতে যত্র তন্নিদর্শনং যথাগ্িবাঘু 

ন। সহিতঃ কা েবৃদ্ধিংগচ্ছতি তথা। বাতপিত্তকফ ছুষ্টোতব্রণ ইতি। 



২১০ স্থ্চতঃ 1. অধ্যায় ৬৬। ] 

ইদ্মেব কর্তব্যমিতি নিয়োগঃ। যথাপথ্যমেব ভোক্তব্যমিতি 

ইদঞ্চেরঞ্চেতি সমুচ্চয়ঃ | যথা মাংসবগে এণ হরিণলাখ [গিরি 
শারঙগাঃ প্রধাননিতি | 

ইদঞ্চেতিা বঞ্লঃ । যথারসৌদনঃ সন্বত1 যবাগৃব্বা ॥ 

যদনিদি ষ্টৎ বুদ্ধিমতা তদৃহ্যং । য্শাখিহিত৩ মননপানাণধৌ চতুব্বিধ- 

ধান মুপদিশ্যতে ভঙ্গযযভোজা]ং লেহ্যপেয়মেবঞ্চঠব্বিধে বঞ্ব্যে [দ্ববিধ 

মাতহিতনত্রোহ্যাম'ত। অনপানে দ্বয্জোগ্রহুণেক্কতে চতুণামাপ গ্রহণৎ 

ভখতি। কিঞান্যৎ। অন্নেন শক্ষ/নণকদ্ধ শুননসাধন্ম্যাত। পেয়েন 

লেহ্যৎ দ্রব সাধন্মযাৎ | চতু'ব্বধণ্চাহারঃ শ্রায়েন দ্বাধধঃ প্রাণিদ। হাতি। 

ছবাবিংশদ্বুক্তয়োহ্যেতা্তন্ত্রসা পগব্ষেণে | 

নয়াসম্যগবিনিহিতাঃ শব্দন্যারাথ সংবুতাঃ ॥ 

যো হ্যেতা বধিবদ্ধেত্তি দ্বাপীতূত।প্তবুদ্ধিমান। 

সপৃঙজাছেণভিষক্ শ্রেষ্ট হতি ধন্বগুরেম্মতং ॥ 

ষটষ্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অথাতে। দোষভেদ বিকপ্পনামাধ্যারং ব্যাখ্যাস্যামও 

অগ্ঠাঙ্গাযুব্বেদবিদং (দখোদানৎ নহানতিহ | 

ছিন্নশান্্রাথ শন্দেৎং স্ক্সাগাধমিকোরধিং ॥ 

খিশ্বামিত্র সুতঃভ্রনান্ স্ঞ্তঃ পরিপুচ্ছতি | 

দ্বিবষ্টি,দদাবভেদা বে পুরস্তাৎ পরিকীত্তি তা: ॥ 

কি তত্রেকণো। জ্ঞেয়া-বিশোব।প্যথ বাশ । 

তপ্যতদ্বচনং শ্রুত্ব। নংশয়ছিন্মহাতপ12 ॥ 

প্রীতাম্থা নৃপশাদ্দ,লঃ সুশ্রতায়াহ তত্বতঃ | 

ত্রয়েধোষাধাতবশ্চ পুরীষং মুত্রমেবচ ॥ 

দেহংসন্ধারয়ন্ত্যেতে হ্যব্যাপনারসোহতৈঃ 

পুরুষ বোড়বকলঃ প্রাণন্চেকাদশেব থে ॥ 



অধ্যায় ৬৬।] উত্তরতন্ত্রং | ২১১ 

রোগাণাস্ত সহঅং যচ্ছতং বিংশতিরেৰচ | 

শতঞ্চ পঞ্চ দ্রব্যাণং ভ্রিসপ্ততাধিকোত্তরং ॥ 

ব্যাসতঃ কীন্তিতং তদ্ধি ভিন্ন দোষাস্ত্রয়োগুণাঃ । 

দ্বিষষ্টিধা বদজ্যেতে ভূয়িষ্ঠমিতিনি শ্চয়ই ॥ 

ত্রয় এব পৃথক্ দোষ দ্বিশো। নব সমাধিটৈঃ। 

ত্রয়োদশাধিটকক দ্বিসম মধ্যোত্বপৈঃক্িশঃ ॥ 

পঞ্চাশদেবন্ধ সহ ভবন্ত ক্ষয়মাগতৈঃ। 

ক্ষীণমধ্যাধিক ন্লীণ ক্ষীণ বৃদ্ধেস্তথাইপরৈঃ ॥ 

দ্বাদশৈবং সমাখ্যাতা স্ত্রয়োদোষাদ্বিষষ্টিধ! | 

মিশ্রধাতুমলৈদেষা যাস্তাসংখোয়তাং পুনঃ ॥ 

তন্মাৎ প্রসঙ্গৎ সংযম্য দোষভেদবিকল্পনৈঃ | 

রোগং বিদিত্বোপচরেদ্রসভেদৈর্যথেরিতৈঃ ॥ 

ভিষক্ কর্তাথকরণং রসাদোষাস্ত কারণং । 

কাধ্যমারোগ্যমেবৈকং মনারোগ্য মতোইহন]থা ॥ 

অধ্যায়ানান্ত ষট-ষ্ট্য। গ্রথিতার্থপদক্রমং | 

এসমেতদশেষেণ তন্ত্রমুত্তর মুদ্ধিমৎ ॥ 

স্পষ্ট গুঢ়ার্থ বিজ্ঞানমগাঢ় মন্দচেতসাং । 

যথাবিধি ষণাপ্রশ্ন ভবতাং পরিকীত্তিতং ॥ 

সহোত্বরস্তেতদধীত্য সর্বং ব্রাঙ্গ্যং বিধানেন যথোদিতেন। ন 
হীয়তেই্াম্মনসোইভ্পে হাদেতদ্বচে। ব্রাহ্মামতীব সত্যং ॥ 

ইতি সৌশ্রুতে আযুর্কেদ শাস্ত্র উত্তর স্থানং সমাপ্র মিতি। 

(ভাচকর একের্$তেটি 

সমাগুশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ 

নিদানস্থানে ২৪ধ পত্রে সগুদশ পঙ্ক্রাং অলীয়ঃখাং যদেত।[দহ:পঠি তবাঃ 





সৃএস্ত | 

সুত্রস্থানি। 
প্রথম অধ্যায় । 

স্পা €টি (৫) € ৪০ 

অথ ব্রহ্গা, প্রজাপতি, অখিনীকুমার, €দবরাজ, ধন্বস্তরি ও জুশ্রুত 
প্রদৃতিকে নমস্কার । 

গ্রন্থ গ্রুকাশ করিবার পূর্বে মঙ্গনলজনক শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, 

তঙ্জন্য প্রথমে অথথ শব্দের সংস্থাপন ক্ষরিলাম। স্সনম্তর ভিগরবন্ 

ধ্বস্তুরি সুস্রতকে যাহ! কহেন, সেই আযুর্দেদোতপত্তি নায়ক অগ্যার 

ব্যাধ্যা করিব। 

ওপধেনব, উবতরণ, গুরত্র, পৌক্ষলাবত, কররীধ্য, গোপুর, রক্ষিত, 

সুশ্রুত প্রহৃতি মুনিগণ, খষি সমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অমর-তশ্র$ হজৈ- 
শ্বর্মাসম্পন ধন্বস্তরিকে কহিলেন। হছে ভগবন্্, শারীরব্যাধিক্ন্য, মান- 

সিক-ব্যাধিজনা, আকম্সিকব্যাধিজনা এবং শ্বাভাবিক-ব্যাধিক্সনায নান! 

প্রকার বেদন! জন্মায় । সেই সকল বেদনায় অভিভূত, সহায়সম্্াত্র 
হুইয়াও সহায়হীনের ন্যায় 'চেষ্টারহিত এবং বিক্রোশকারি, অর্থ 

হায় আমি মরিলাম, আমি এবাত্রায় স্বার বাচির না, ইত্যাদি শকাকারি 
মানৰগণকে দেখিয়া! আম্াদিগের মনে পীড়াবোধ হইতেছে । জুখাতি- 
লাষি মেই মানবদিগের রোগ নিবারণের নিমিত্ত, জাপনাদিগের প্রা 

রক্ষাহেতু এবং প্াজাদিগের মঙ্গল-কামনায়, স্সামন্না কাপনার নিকট 



২ হুশ্রে্ত। 

আধুর্ষেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। এ্রহিক ঝা পারত্রিক মঙ্গল এই 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধীন হইয়াছে । সেই কারণ আমরা মহাশয়ের 

নিকটে শিষারপে আপিয়াছি। ভগবন্ স্বস্তি সেই মুনিদিগকে 

কহিলেন, তোমাদিগের আগমন সুখজনক হইয়াছে । হে বৎস সকল, 

তোমরা সকলেই সুপণ্ডিত ও আযুর্ধেদ পড়াইবার পাত্র হইয়াছ। এই 

ভূমগ্ডলে অধর্ববেদের অঙ্গের অঙ্গ আমুর্বেদ নামক যে পুস্তক আছে, 

ব্রহ্মা গ্রজাস্থষ্টির পুর্বে, উহ লক্ষ শ্লোক ও সহস্্ অধ্যায়ে রচন! করিয়া- 

ছিলেন। অনস্তর মানবদিগের পরমাযুর ও ধারণাবতীবুদ্ধির অল্পত। 

নিরীক্ষণ করিয়। তাহাকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিলেন, যথা ; শল্যতন্ত্, 

শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা'তন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদ- 
তন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র। 

সেই অষ্টখণ্ডের মধ্যে শল্যতন্ত্রের লক্ষণ কহিতেছি। নানা প্রকার 

তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, স্বর্ণাদি ধাতু, ইষ্টকাদির ক্ষু্র খণ্ড, অস্ত, 
কেশ, নখ, ইত্যাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, এবং পয ও প্রজাব আদি 
শরীরে বদ্ধ হইয়] পীড়াদাঁয়ক হয়। তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার 

নিমিত্ত যন্ত্র, শত, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ, 

এবং বিবিধ প্রকার রোগের নিশ্চয় করিবার উপদেশ যাহাতে আছে, 

স্তাহাঁকে শল্যতন্ত্র কহে। 

স্কন্ধ সন্ধির উপস্থিত রোগ সমূহের অর্থাৎ কর্ণেন্্িয। নয়নেজিয়, 

মুখ, নাসিক, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড, তালু ও আলগ্িহব' প্রভৃতি 

স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদ্িগের বিনাশের উপদেশ যাহাতে 

আছে, তাহাকে শালাক্যতন্ত্বকছে। 

যাহাতে সর্বাঞব্ণাপ্ত ব্যাধিসকলের অর্থাৎ জর, অতিসার, রক্ত- 

পিত্ত, শোষ, উন্মাদ, 'অপন্মার, কুষ্ঠ, মেহ, ইত্যাদি ব্যাধি সকলের উপ- 
শম করিবার উপায় আছে, তাহাকে কায়চিকিৎসাতন্ত্র কহে। 

দেব, অসুর, গন্ধর্ধ্য, বক্ষ, রাক্ষস পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদিনাগ, 



সশ্রেগত ূ ৩ 

হুর্ণাদি নবগ্রহ, এবং স্বাদে গ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট 
হইলে মে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদ্িগের উপশমনের, 
উপায়ন্বপ, শাপ্ঠিকর্খ্ম, মন্্র্প, দেবতাদিগের পৃজাবিধি, ও ওষধ 

ধারণের উদ্দেশে রত্বাদি ধারণ, ও দেবত1 দ্িগের উদ্দেশে রত্রাদি দান, 

যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাঁকে ভূতবিদ্যাতন্ব কহে। 
যাহাতে সদ্যোজাত বালকবাপিকার প্রতিপালনার্থ, বেতন দ্বার! 

নিয়োজিত ধাত্রীদিগের স্তনাহুপ্ধ সংশোধনের বিশেষ বিধি আছে, এবং 

হুট ছুগ্ধ জন্য বাধি নকলের, ও স্কন্দাদি গ্রহগমনে বায়ুম্পর্শ জন্য ব্যাধি 

সকলের, উপশমের উপায় যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে কৌমার 
ভূত্যতন্্ কহে। ূ 

সর্পজাতি, কীটজাতি, মাকড়লাজাতি, বিছাজাতি, মুষিকজাতি 

ইত্যাদি বিষধুক্ত প্রাণিগণ কোন প্রাণিকে দংশন করিলে, কোন্, 

জাতির বিষ, ইহা! বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ যাহাতে আছে; 
এবং সেই সকল বিষস্পর্শ করিয়া অথব! দ্রব্য সংযোগে ভক্ষণ করিয়া 

প্রাণিগণ নষ্ট-প্রায় হইলে, তাহার উপশমনের ০৪ যাহাতে কথিত 
হইয়াছে, তাঁহাকে অগদতন্ত্র কহে। 

বয়ংস্থাপন অর্থাৎ মানবের যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায় ও 

পরমাযু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার উপায় এবং দেহ নীরোগ 

করিবার উপায়, যাহাতে কথিত মাছে, তাহাকে রপায়নতন্ত্র কহে। 

অন্ন অথবা! শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধ করিবার বিধান, যে শুক্র বিকৃত 

ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে শ্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার বিধান, 

ক্ষয়প্রান্ত শু.ক্রর উতৎপন্টির বিপান, ক্ষীণশরীরে বল বুদ্ধি করিবার 

বিধান এবং চিন্তেতে অত্যন্ত আনন্দের উত্পন্তি বিধান, যাহাতে 

কথিত 'আঁছে, তাহাকে ৰাজীকরণতন্্ব কহে। 
এই অষ্ট খণ্ডে বিভক্ত আধুর্ধেদ এই রূপে উপদেশ করিব। 

ধন্বন্তরি কহিলেন এ স্থলে কাহাকে কি কহিব। তাহারা কহিলেন, 
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আমাদিগের সকলকেই শল্যঙন্ত্র প্রকাশ করিয়া. উপদেশ করুন। 
তিনি কহিলেন, তাহাই হউক । তাহারা পুনর্ধার ভগবানকে কহি- 

লেন। আমরা সকলে একমতাবলম্বী, আমাদিগের অভিগ্রীপ্ন খিবে- 

চনা করিয়] সুশ্রিতই আপনাকে জিজ্ঞাল1! করিবেন, আপনি ইহাকে 

উপদেশ করুন, আমযা] সকলে একাগ্র মনে শ্রবণ করিব। তাহাতে 

ভগবান্ ঘন্বস্তরি তথাস্্ব বলিয়া সুশ্রুহকে সগ্বোধন পূর্বক কহিতে 

লাগিলেন। হে বৎস হ্ুশ্রুত, পরই ভূমগ্ডলে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে 

গীড়া হইতে মুক্ত করাই, ও স্স্থ ব্যক্তিদিগের রোগ ম1 হইবার উপায়- 
বিধান করাই, আমুর্বেদশাজ্ের প্রয়োজন। 

অনস্তর আমুর্ধেদ শব্দের বৃযুৎপন্তি কহিতেছেন। ঘাহাতে অথবা 

যাহার খারা আধুঃই পাত কর! বাগ, কিছ! যাহার দ্বারা আযুকে জান 

ধায়, তাহাকে আখুর্ধে? কছে। জ্ঞানশান্, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও 

উপমাঁন, এই সকলের সহিত যাহাতে বিরোধ না হয় এক্প ভাবে 
আমি এই শল্যতন্ত্র উপদেশ করিতেছি শ্রধণ কর। ইহাীরই উপদেশ 

অঞ্টুসারে শ্রণের ধৌপণ ছয়, অর্থাৎ কাটা খ! জোড়া লাগে এবং ক্ষত 

ঘায়ের মাংস পুরিয়। উঠে। এই শলাখটুরই বিধান-মতে পূর্বে 

ঈক্ষগ্রলীপতিগ ছিন্ন মন্তক দেহে সংধোগ ধরা হইয়াছিল। এই 
কারণে আযুর্ধেদেক এই অঙগটা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। শীত্ব ফল লাভ হয় 
বলিগ্না, এবং খন্ব, শঙ্তর, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্থত করিবার উপদেশ আছে 

বলিয়া, আধুর্বেদ-তস্্রের অষ্ট খণ্ড মধ্যে এই শল্য-খণ্ডই অত্যন্ত আদর- 
নীয়। এই খণ্ডই নিত্য পুণ্যজনক, স্বর্গ লাভের হেতু, যশোদায়ক, 
আযুৎপ্রদায়ী এবং অর্থকরী । প্রথমে রহ আযুর্ষেদ কহেন, তাহার 

নিকটে প্রঞ্জপঠি অন্ার়ন করেন, প্রক্জাপতির নিকটে অশ্বিনীকুমার- 

দ্বয় অধ্যয়ন করেন, মশ্বিনীকুমার-ুয়ের নিকটে ইন্দ্রদেব অধ্যয়ন করেন, 

ইন্্রদেবেক্স নিকটে আমি অধায়ন ধরিয়াছি। এক্ষণে আমি, এই 
ভূমশডলে প্রজাদিগের হিতার্থ, যাটকপ্লিগকে প্রদান করিব। 
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এন্থলে-প্লেক কহিতেছেন। 

আমিই ইহলোকে রোগনাশ করিতে প্রথম প্রকাশমান হুইয়াছি। 
এবং দেবতাদিগের জরা, রোগ ও মৃত্তা আমিই নাশ করিয়া থাকি। 

এক্ষণে শালাক্যাদি খণ্ড ও শলাখণ্ড প্রচুর রূপে উপদেশ করিবার 

জন্য পৃথিবীতে আগ্রমন করিয়াছি । | 

এই দেহ পঞ্চভুত বিশিষ্ট। ইছার সহিত যে চেতনশক্তি মিলিত 

হয়, তাহাকে পুরধ অথব। আশ্ম। কহ। নেই পুরুষেতেই চিটিৎসা 

কার্গা হইয়া থাকে। তিনিই সকল লোকে অধিষ্ঠাতা। লোক 

দুই প্রকার, স্থাপর ও জঙ্গন। বৃক্ষ, লত।. তৃণ ইতাদি স্থাবর | এবং 

পশ্9. পক্ষী, কীট মনুষ্য এ্রভরতি, যাহারা গমনাগমন করে, তাহার! 

জঙ্গম। সেইস্থাবর জঙ্গম রূশ লোকদ্বয়, উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় 

আঃগ্রয় ও সৌমা এই ছুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি জল অগ্নি 

বায়ু মাকাশ এই পঞ্চ ভূত ভেদে পান প্রকারে বিভক্ত। সেই লোক- 
দ্বয়ের মপো ভূতের উৎপন্তি চারিপ্রকার, যথ! ম্বেদ হইতে উ২পন, 

ডিন্ব হইতে উত্পন্ন, পৃথিবী ভেদ করিয়া উৎপন্ন এবং জরাধু হতে 

উৎপন্ন । সেই চহুর্লি শরার সকলের মধো পুরুষই গ্রধান। শরীর 

সকল সেই পুকষের ক্রিরা করণের উপায় মাত্র। সেই হেতু পুরুষই 

এই সকল শরারের অধিষ্ঠাঠা। ম্থহরাং সেই পুরুষে ছুঃখ সংযোগ 

হইতেই পীড়া কহে । গীড় চারি প্রচার। আগন্ত, শারীরিক, মান- 

পিক ও স্বাভা বক । তাহাদদি-গর মধো মাগন্ধ বাঁধি অভিঘাত জন্য 

উত্পন্ন হয়, অর্থাৎ শীতে কোন প্রকার মাঘাত জনা হইন় থাকে । 

ভক্ষ্য ও পানা দরবার দ্বারা এবং বাত পিত্ত কফ শোশিত ও সন্িপাত 

ইহাদি:গরবিক্লৃতি ভাবেন দ্বারা, শারীরিক বাধি জন্মে। ক্রোপ, 

শোক, ভদ্ব, হর্ষ, বিষ'ৰ, ঈর্ষা, অভ্যঙ্গয1, দৈনা, মাৎপর্ধয, কাম, লোভ, 

হারাই মানপিক ব্যাধি, ইস্হাদ্বেষ বশতঃ জন্মিরা থাকে । ম্বাভাবেক 

বাপি, ক্ষুপা, তৃঝ্, জরা, মৃত, নিদ্রা প্রতি! দেই সকণ বাপ 
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মন এবং শরীরে অনন্থ(ন করে। যদ্বর! শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থের 

পরিক্ষার কর হয় তাহাকে নংশোধন দ্রব্য কহে। এবং যন্ধারী শরীরস্থ 

পিরৃত পদার্থের ম্বভাবিকাবস্থ। প্রাপ্তি হয তাহাকে সংশমন দ্রন্া 

কহে এই প্রকার শোধনী ও শমনী দ্রব্য সকল বিধিপুর্র্বক ব্যবহৃত 

হইলে এবং সেই রূপ শোধনী ও শমনী ক্রিয়া সক বিধিপূর্র্বক আচ- 
রিত হইলে, সকল ব্যাধির শাপ্তি হয়ঞ্*। আহার, প্রাণিসমূহের দেহের 
বল বর্ণ ও তেজের কারণ। (সেই আহার, কটু তিক্ত কষায় মধুর অন্ন 

৪ লবণ এই ছয় প্রকার রসের অধীন। এই ছয় রস দ্রবাকে আশ্রয় 

করিয়! থাকে । দ্রব্য সকল ওষধি নামে বিখাত । সেই ওষপি সকল 

ঢই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তাহার মধ্যে স্থাবর গুলি চারি গাকার, 

বনম্পতি, বুক্ষ, বীরুধ্, এবং ওষধি। যাহাদ্িগের পুষ্প ন! হইয়! ফল 

হর তাহাদিগকে বনম্পতি কহে। যাহার ফল পুষ্প ছুই হয় হয় তাহাকে 
বঙ্গ কছে। যাহার! একত্রীক্কত ভূণের গোছার নায় অগণা লতার 
নার, তাহাদিগকে বীরুধ কহে। কেবল ফলের পরিপাপ পপাস্ত 
বাহার স্থিতি হয় অর্থাৎ ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় শাহকে 
ওমধি কহে। জঙ্গমও চারি প্রকার, জরায়ু গ, অগুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ | 
তাহাদিগের মধ্যে পশু মন্থুষ্য প্রভৃতি জরায়ু স্তান হইতে উৎ 
৭লির] তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষি সর্প মতদ্য গ্রহ্তি আও 
১ইতে উদ্ভব হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে অগুজ কহে। যাৰতীর প্রাণি। 

মত-দেহ ও মল ইত্যাদি পরিপাকে থে উম্ম 'জন্মে তাহাকে স্বেদ কে) 
এ শেদ হইতে কৃমি কীট পিপীলিক! প্রস্থতি উৎপন্ন হয় বলিয়া উহ্া- 
দিগকে স্বেদজ কহে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা হইতে পমুত্পন্ন, রক্তবণ 
2 250525-24284--45822426 2, ূ 

গ আমা দিগের প্রাটীন পিভেরা বলেন সে বিপিপূর্বিক গোগ অভান কারয়া 
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শা ৬০ 

ইত্বার্ন হইলে জরা মৃত থাকে ন। স্বতরাং এস্কানে জর! এবং মৃত্া বাধি ঘধো গণ। 
হইলেও উনধবিশেষ বাবহারে ব। ক্রিয়া-বিশেষের আগরাণ “সকল ন্যাধির শা 

€য়' একথ| বলা গ্রস্থকারের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। 
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হ্তাঁর ন্যায় আকার বিশিষ্ট ইন্দ্রগেপ নামে ক্ষুপ্র কীট এবং ভেক 

প্রভৃতি, মৃত্তিকা ভেদ করিয়! গ্রাকাশ হয়, তজ্জন্য ইহাঁদিগকে উদ্ভিজ্জ 
কহে। তাহাদিগের মধ্যে স্থাবর হইতে ছাল, পাতা, ফুল, ফল; শিকড়, 
কন্দ, আটা ও রন, ইগাঁরা প্রয়োজনীয় । জঙ্গম হইতে চর্ম, নখ, লোম 

ও রক্ত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় । পার্থিৰ বস্ত মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, হীরা- 

জাতি, মুক্তা, মন্ছাল, শর! প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। কাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট 

বায়, নির্ববাত, রৌদ্র, ছায়।, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, 
অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, খতু, অয়ন ও সন্বংসর, ইহার! স্বভাবতই বায়. 
পিত্ত আদির সঞ্চয়ের, প্রকোপের, প্রশমের, ও প্রতিকারের কারণ 

হইয়াছে, অতএন ইহারাও প্রয়োজনীয়। 

এন্লে প্রোক কহিতেছেন। 

চিকিৎসকেরা কহেন, যে পূর্বোক্ত পুরুষ, ব্যাধি, ওষধ ও কাল 

শরীরস্থ বিকারের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ হই- 

য়াছে। মানসিক ব্যাধি সকল ভিন্ন প্রচার, ও শরীরিক ব্যাধি সকল 

ভিন্ন গ্রাকার। তাহাদিগের ক্রিয়াও ছুই গ্রকার। শরীরজাত ব্যাধি 

হইলে শরীর সহযোগে ক্রিয়া করিবে । মানসিক ব্যাধি হইলে অভি, 

লঘমিত শন্দার্দি কল রোগনাশক হয়। এই পুরুষ, ব্যাধি, ওষধ ও 

এঞেযাকাল, চারিটি নংক্ষেপে কহিলাম। €০মেই চারিটির মধ্যে যে 

পুধ্ম শব বল। হইল, তাথাতে মানগিক-শক্তি, বল, পঞ্চভূত এবং 

শরীরের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ ভেদে ত্বক, মাংস, শিরা, ম্নায়, গ্রভৃতি, সমস্তই 

বুঝিতে হইবে ॥ ব্যাধি কহাতে, শরীরে যে বায়, পিত্, কফ, শোণিত 

৫ সন্নিপাঁত আছে, তাহাদিগের বিকৃতিভাব হইলে ষে সকল ব্যাধি 

জন্মে তাহাদিগের সকলকেই বুঝিতে হইবে ! ওঁষধধ কহাতে, দ্রবা, 

ও, রস, বীর্ধ্য, বিপাক ও প্রভাব দমস্তই বুঝিতে হইবে। ক্রিয়া 

কহাঁতে, ছেদনীয়াদি ক্রিয়। সকলকে, এবং 'স্নহাদি ক্রিয়া সকলকে 



৮ স্থশ্রুত | 

বুঝিতে হইবেঞ্চ | কাল কহাতে, পূর্বোক্ত সকল প্রকার ক্রিয়া! যে যে 
কালে করিতে হয়, সেই সমস্ত কালকে বুঝিতে হইবে। 

এস্কলে প্রোক কহিতেছেন। 

এই গ্রন্থ শলাতন্ত্র প্রধান। ইহার অঙ্কুর রূপ এই বাকা এস্তলে 
সংক্ষেপে কহিলাম, পরে ইহার একশনবিংশতি অধ্যায় ব্যাখা? করিব। 

সেই একশত বিংশতি অধ্যায় পঞ্চ স্থানে কহিব। সেই পঞ্চ স্ান 

যথা, স্ুত্র-স্তান, নিদান-স্থান, শারীর-স্থান, চিকিৎসিত-স্থান ও কল্প-স্থান। 

এই পঞ্চ স্থানে প্রয়োজন বশহঃ একশত বিংশতি অধ্যায় কহিয়া, পরে 

উত্তর তন্ত্রে অবশিষ্ট সকল অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। 

এস্বলে শ্লোক কহিতেছেন। 

এই আয়ংর্ষেদ গ্রন্থ ব্রহ্ম! কর্তৃক কথিত, ও ধন্বন্তরি কর্তক প্রকা- 

শিত। ইহ যিনি পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীতে পুণ্যকম্ম শালী বলিয়। 

বিখ্যাত ও ভূপতি কর্তৃক পূজিত হইয়া! মরণসময়ে ইন্ত্র“লাকে গমন 

করেন । 
সস আজে 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
শিষ্যের উপনয়ন ৷ 

'আয়ব্বেদ অপায়ন করাইতে হইলে, যে প্রকারে শিষোব উপণয়ন 

করিতে হয়, তাহাই এই অধ্যায়ে ব্যাথা করিব | ব্রাহ্মণ ক্ষ্রয় নৈ*া 

এই তিন জাতির মধো যে কেহ হউক, শুদ্ধ-বংশজাত, ষোড়শ-পর্প 

বয়স্ক, বীরভাবাপন্ন, পবিত্রদেহ, গুরুর উপদেশ অনুসারে কর্বকাবী, 

বিনয় গুণ-বিশিষ্ট, বলবান্, ধীর, মেধাবী, যশঃ অভিলাষী, পাতলা! 

* 'তছদনীয়াদি ফ্রিয়।' অর্থাৎ ঘ। ফোড়! বেদনা ইতি রোগে, ছেদ ভেদ প্রভূত 

শল্্কুয়া। “নহাদি ক্তিরা) অর্থাৎ ঘ্ৃত তৈল গুঁধধ আণ্দর পাক ও প্রস্থ করণ ও 

তন্দারা ব্রণ প্রভূত রোগে চিকিৎপাক্তিয়। । 



তুশ্রুত । ৯ 

জিহবা ও ওঠ বিশিষ্ট, সঙ্গ দস্তাগ্র বিশিষ্ট, সরলাবয়ব, প্রসন্নমনা, প্রসন্ন 

বাকা, পরের অনিষ্ট কার্ষে বিরত, এবং ক্লেশ সহনে সমর্থ, এই রূপ 
গুণ-বিশিষ্ট হইলে, গুরু তাহাকে আুর্কেদ উপদেশ করিবার নিমিত্ত 

শিষাভাবে উপনয়ন করিবেন । 
ব্রাহ্মণই উপনয়নকর্তী হইবেন । শুভক্ষণে, গ্রাশস্ত দিকে, পবিত্র 

ও সমতল স্থানে, চারি কোণ বিশিষ্ট ও চারি হস্ত পরিমিত বেদী 
পির্মাণ করিবেন। সেই বেদী গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া! তাহার 

উপর কুশ বিস্তার ধরিবেন। অনন্তর পুষ্প, লাজ, অর ও রত্ব দ্বার! 

দেবতাগণকে পুজা করিবেন ও বিপ্রা এবং ভিষকৃদ্িগকে অভিষেক 

করিবেন। তাদনস্তর কুশনির্দিত ব্রাহ্মণকে আপনার শক্ষিণ ভাগে 
এবং অগ্রিকে সম্মুখে সংস্থাপন করিবেন । পরে খদির পলাশ দেবদার 

ও বিষ্ব এই চারি প্রকার কাষ্ঠে, অথবা বট যজ্ঞডখ্খুর অশ্বখ ও মউল 
এই চারি কার কাঁ্টে, দধি মধু দ্বত মাখাইয়1, তাহার দ্বারা অগ্নি 
গ্রঙ্বালিত করিবেম। সেই অস্সিতে, গ্রাণব ও ব্যান্তি মনের স্বারা 

আচার্ধ্য স্বয়ং দেবতাদ্দিগকে ও খাবিদিগকে আছতি প্রদান করিবেন ও 

শিষাকেও করাইবেন। 
ব্রাহ্মণ, সকল জাতির, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির, এবং বৈশা, 

কেবল বৈশ্য জাতির উপনয়ন করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন 

সতকুল-জাত ও সদ্গুণ-সম্পন্ন শূ্রকেও উপনয়ন না করিয়! অধ্যয়ন 

করাইতে পারেন। 

অনস্তর আচার্ধ্য শিষ্কে তিনবার অগ্নিম্পর্শ করাইবেন, ও অগ্নি 

সাক্ষী করিয়। তাহাকে কহিবেনঃ__কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, 

অহঙ্কার, ঈর্ষ), কর্কশতা, খলতা, অসত্য, অলপ, এবং নিন্দনীয় কার্য, 
এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, অল্প নখ ও অল্প রোম ধারণ, র্ধদ] শুচি, 
রক্ত-বন্ত্র পরিধান, স্রীসঙ্গার্দি বর্জন ও গুরুজনের অভিবাদনে তৎপরতা, 

এই সকল আচরপ অবশ্যই করিতে হইবে । আমার অভিমতে স্থিতি 



১৩ সৃশ্রুত, 

গমন শয়ন উপবেশন ভোজন এবং অধ্যয়ন করিবে, এবং আমার 

প্রিয়কার্যে তৎপর হুইবে। যদ্দি ইহার অন্যথাঁচরণ কর তবে তোমার 

অধর্্ম হইবে এবং বিদ্যাও নিক্ষলা হইবে। তুমি আমার অভিমতে 

কার্ধা করিলে আমি যদি ভোমার প্রতি অন্যথাচরণ করি, তবে আমি 

পাঁপভাগী হইব এবং আঁমাঁর বিদ্যাও নিক্ষল|] হইবে। দ্বিজ, গুরু, 
দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী, আশ্রিত, সাঁধু, অনাথ, এবং দেশাস্তর হইতে 

আগত, এই সকল বাক্তিকে আপনার বান্ধবের ন্যায় স্বীয় ব্যয়সাধ্য 

ওষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই সাধুর কাধ্য। পশুঘাতী, পক্ষিঘাঁতী, 
পতিত এবং পাপকারিদ্িগকে চিকিৎসা করিবে না । এই রূপে কার্য 

করিলে বিদ্যা প্রকাশ পায় এবং মিত্র যশঃ ধর্ম অর্থ ও কাম লাভ হয়। 

এস্বলে শ্লোক কহিতেছেন। 

শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী, এবং অমাবস্যা ও পৃর্ণিমা, 
এই কয় দিবসের প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্ধ্যস্ত, এবং বর্ষাকাল 

ভিন অন্যকালে বিছ্যৎ বা মেঘধবনি হইলে, স্বাধীন রাজ্যের রাজার 
পীড়া হইলে, শ্বশানে গমন হইলে, মুত ব্যক্তির আদ্যকৃতা হইলে, যুদ্ধ 
হইলে, মহোৎসব হইলে এবং উৎপাঁত দর্শন করিলে, অধায়ন করিবে 
না। বিপ্রেরা যে যে দিবসে অধায়ন না করেন সেই সকল দিবসে" ও 

অণুচি অবস্থাতে অধ্যয়ন করিবে না। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
এই গ্রন্থে যে যে বিষয় আছে তাহার বিবরণ অর্থাৎ হুচীপত্র। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পঞ্চ স্থানে একশত বিংশতি অধ্যায় ব্যাখা! 

করা হইবে। তাহার মধ্যেহ্থত্র স্থানে ছয় চল্লিশ অধ্যায়, নিদান 

স্থানে ষোড়ষ অধ্যায়, শারীর স্থানে দশ অধ্যায়, চিকিৎসা স্থানে চল্লিশ 



স্ৃশ্রত | চি 

অধ্যায়, এবং কল্প স্থানে আট অধ্যায়, এই একশত বিংশতি অধ্যায় 

কহিয়। পশ্চাৎ উত্তর তন্ত্রে ছয়ষষ্টি অধ্যায় ব্যাখ্য। করিব। 

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে নিয়ে তাহার শুচীপত্র 

কহিতেছেন । 

আয়র্কেবের উৎপত্তি । শিষ্যের উপনয়ন। অধ্যায়ের স্ুচীপত্র। 
গ্রভাষণীয় অধ্যায় । অগ্রে আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ । খতু বিবরণ। যন্ত্র 

বিবরণ। শস্ত্র বিবরণ। কর্ম শিখাইবার বিধি। রোগজ্জীনের উপায়। ক্ষার 

গ্রস্তত ও প্রয়োগ করিবার বিধি। অগ্রিপ্রস্তত ও প্রয়োগ করিবার 

বিধি । জৌকের লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি | রক্ত বর্ণন ও রক্ত-মোক্ষণ বিধি । 

বায়, পিত্ত কফের, ধাতুর ও মলমের বিজ্ঞান। কর্ণ বেধের ও কর্ণপাট। 
বুদ্ধির উপায়। শোথ জাত ব্যাধিদ্িগের পক্কাপক্ক জ্ঞান। ব্রণের 

উপর আলেপন ও বন্ধন বিধি। ব্রণ হইলে যেরূপ আচরণ করিতে 

হয় তাহার উপদেশ। পথ্যাপথ্য বিধি। বাতাদির স্থান ও সংজ্ঞা 

কথন এবং ব্রণ কি রূপে উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ । ব্রণের আধার, 
আব ও বর্ণ কথন। সাধ্যাসাধ্য ব্রণের লক্ষণ । অস্্র-সাধা ও ওষধ- 

সাধ্য ব্যাধির ভেদ। অষ্টবিধ শস্ত্রকর্মের নির্ণয় । শল্যের ভেদ ও 

অদৃশ্য শল্য জানিবার উপায়। শরীরে সম্যকৃবিদ্ধ বা অসম্যকবিদ্ধ 

শল্য 1 বাহির করিবার উপায়। সাধ্য এবং অসাধ্য ব্রণের জ্ঞান। 

দূত দ্বারা, এবং প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত স্বপ্পাদির দ্বার! রোগের সাধ্যাসাধ্য 

নিরূপণ । পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের দ্বার] বিপরীত জ্ঞান হইলে তাহার ফল । 

ত্বভাব-বিরুদ্ধ ছায়ার দ্বার! আয়ুঃ শেষ নিরূপণ । স্বভাবের বৈপ- 

রীত্যের দ্বার আঘুঃশেষ নিরূপণ । অসাধ্য ব্যাধির নিরূপণ। যুক্ত- 
সেন ভূপতির প্রতি স্বাস্থ্যরক্ষীর উপদেশ, এবং পাঁদচতুষ্টয়সম্পন্ন চিকিৎ 

* শরীরে যে কোন প্রকার ম্ফোটক ব ঘ! হয় তাহাকে ব্রণ কহে। 

1 শরীরের মাংস অস্থি নাড়ী প্রভৃতির মধ্যে যেকোন পদার্থবিদ্ধ হইয়। বা বদ্ধ 

হইয়! পীড়াদায়ক হয়, তাহাকে শল্য কহে। 



৬১২. হৃশ্ত॥ 

সার প্রত্যেক পাঁদের দোষ গুণ বর্ণন। পীড়িত বাক্তির শরীরের 

অবয়ব দ্বার! পরমায়,র নিরূপণ এবং বাতার্দির ও চিকিৎসার গুণ দোষ 

নিরূপণ | মিশ্রিত দ্রব্যগণ দ্বারা পীড়া শাস্তির উপদেশ । ভূমি নির- 
পণ দ্বার। ওষধির দোষ গুণব্যাখ্যা। যে যেদ্রবা একত্র সংযোগ 

হইলে যে যে পীড়া শান্তি করে তাহার বিবরণ । শোধনীয় ও শমনীয় 
দ্রব্গণ অর্থাৎ যে যেদ্রব্য অবস্থা বিশেষে একত্র ব্যবহার করিলে 

দেহের সংশোধন ও পীড়ার শমত৷ হয় তাহার বর্ণন এবং বাঁত পিত্ত 

কফাদিদোষ সংশোধনের ও উপশমনের নিমিত্ত দ্রব্গণের গুণ বর্ণনা । 

দ্রব্য, রল, গুণ, বীর্ধ্য, ও বিপাক, ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক জানিবার 

উপদেশ । দ্রবা সকলকে বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ । রস বিশে- 

ষের জ্ঞান ও রস বিশিষ্ট দ্রবা গণের নিরূপণ । বমনকারক ভ্রবাগণের 

নিন্বপণ। বিরেচন কারক দ্রব্যগণের নিরূপণ । বিবিধ প্রকার জল, 

ছগ্ধ, দধি, ঘ্বত, তৈল, মধু, ইক্ষু, গুড়, সুরা, মুত্র, ধান্য, কলাই, ফল, 
মূল, ও মাংস ইত্যাদির গুণ বর্ণনা। গ্রন্থের এই ভাগে চিকিৎসা 

বিষয়ের সুচনা, স্ত্রপাত, ভ্রবোর যোগাযোগ বর্ণন এবং মন্ার্থের বিস্তার 

কর! হইয়াছে, একারণ ইহাকে স্ত্রস্থান কহে। ইহা ছয়চল্লিশ অধ্যায়ে 
রচিত। 

বাত রোগ, অর্শঃ, অশ্মরী (পাথুরী), ভগন্দর, কুষ্ঠ, মেহ, উদরী, 

মূঢ়-গর্ত, বিদ্রধি রোজরগাড়), বিসর্প (ত্বক রোগ বিশেষ), গ্রন্থি রোগ, 

বৃদ্ধি রোগ (কোষ-বৃদ্ধি, গলগঞএ্, গোদ ইত্যাদি), ভগ্ন (অস্থিভগ্ন), শৃক 

রোগ (পুং চিহ্কের রোগ বিশেষ), ক্ষুদ্র রোগ (হাম বসন্ত গ্রভৃতি) এবং 

মুখ রোগ, এই সকল রোগের কারণ ও লক্ষণ যে ভাগে কথিত হইয়াছে 
তাহাকে নিদান কহে। নিদান ষোড়শ অধ্যায়ে গ্রথিত। 

ভূত চিন্ত!, শুক্র শোণিত শুদ্ধি, গর্ভাবস্থার বিবরণ, গর্ভপ্থ শরীরের 

বিবরণ, শারীর তত্ব, দেহস্থ মন্স্থানের নিরূপণ, শিরা বর্ণন, শিরা বিদ্ধ 

করিবার রিধি, ধমনী বিন্রণঃ ও গর্ভিণী আ্রীলোকের সাস্থ্য রক্ষার উপ- 
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দেশ। বৈদ্যদিগের ও যোগীদিগের দেহতত্ব জানিবার নিমিত্ঃ 
মহর্ষি ধর্বস্তরি কর্তৃক'এই দশ অধ্যায় শারীর-স্থানে কথিতত*হইয়াছে। 

ছইপ্রকার ব্রণের চিকিৎসা, সদ্যোব্রণের চিকিৎসা, ভগ্ন-দোষ- 

চিকিৎসা, বাতব্যাঁধি-চিকিৎসা, মহ!বাতব্যাধি-চিকিৎস1। অর্শে- 

রোগ, অশ্মরীরোগ, ভগন্দর, কুষ্ঠ, মহাকুষ্ঠ, মেহ, পীড়ক প্রমেহ, মধু- 

মেহ, উদর-রোগ, মৃঢ়-গর্ভ, বিভ্রধি, বিসর্প, গ্রন্থি, অপচী, অর্ব,দ ও 

গলগণ্ড, বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্রীপদ, ক্ষুদ্ররোগ, শৃকদোষ, মুখরোগ এবং 

শোক, এই সকল রোগের চিকিৎসা *। সম্ভাবিত ব্যাধির নিবারণের 

উপায় । মিশ্র চিকিৎসা । ক্ষীণ শরীরে বল এবং পুরুষশক্তি বৃদ্ধি 
করিবার.উপায়। সকল প্রকার পীড়া শমনার্থ রসায়ন। মেধ! এবং 

আধুর্বদ্ধনকারী বুপায়ন? স্বাভাবিক ব্যাধির বিনাশ নিমিত্ত রসায়ন । 

সন্তাপ-নিবৃত্তিকর রসায়ন । তৈল ও ঘ্বতের প্রকরগ। ঘন্ম করাইবার 

প্রকরণ ।॥ বমন-বিরেচন-প্রকরণ। বমন-বিরেচন দ্বারা যে উপগ্রব 
জন্মে, তাহার চিকিৎসা । নেত্র ও বস্তির পরিমাণ ও ভেদ 1। নেত্র- 
বস্তি-প্রয়োগ-জন্য উপদ্রবের শাস্তি-বিধান। উত্তর- বস্তি, নিরূঢোপ-, 

ক্রম, আতুরসংজ্ঞ এবং ধুমন-বিধি (ওষধ বিশেষের ধুম শ্রহণ করিবার 

প্রণালী)। এই চল্লিশ অধ্যায় চিকিৎসা*স্থানে বর্ণিত হইয়াছে । 

তক্ষ্য দ্রব্য, যাহাতে বিষযুক্ত ন] হয়, তাহার উপদেশ.। স্থাবর-বিষ- 
জ্ঞান, জঙ্গম-বিষ-জ্ঞান, সর্পন্দংশনের বিষ-জ্ঞান, সর্প-দংশনের চিকিৎসা, 

ছুণুঁভ কল্প, মুষিক কর এবং কীট কলী। বিষ-জ্ঞান ও বিষনাশক 
উষধ সকল এই আট, অধ্যায়ে কল্পিত হইয়াছে, একারণ এই থণ্ডের 
নাম কল্স্থান হইল। . 
এ ৯৯৯ 

* সাধারণের বুঝিবার কারণ সি নকল রোগের নাম প্রত্যেক রোগের অধিকারে 
ভাষায় লিখিত হইবে । 

+ নেত্র শবের অর্থ নল, এবং বন্তি শবের অর্থ তলপেট । এই অধ্যায় হইতে 
চারি অধ্যায়ে পিচকারির দ্বার। বিরেচন করাহবার প্রণালী কথিত হইয়াছে। 



১৪ হৃত্রুত। 

সমুদায়ে এক শত বিংশতি অধ্যায় কথিত হইল। ইহার পর উত্তর- 
তন্ত্র কহিতেষ্টি। আযুর্বেদের অষ্ট খণ্ডের মধ্যে এই খণ্ড শ্রেষ্ঠ বলিয়া 

ইহাকে উত্তর-তন্ত্র কছে।. চক্ষ-রোগের উপদ্রব। চক্ষুর সন্ধি-গত, 

পথ-গত, শ্বেত-ভাগ-গত, তাঁরা-গত, সর্ধস্থান-গ্রত এবং দৃষ্টি-গত রোগ 
সকল জ্বানিবার উপদেশ । ছেয়ান্তর প্রকার নয়ন-রোগের বিবরণ । 

তাহাদিগের প্রত্যেকের চিকিৎসা-বিধি। বায়ুজনা, পিভ-জন্য, শ্লেম্া- 

জন্য অথবা শোণিত-জন্য চক্ষে অভিস্যন্দ রোগ হইলে তাহার 

চিকিৎসা । লেখ্য রোগের বিধি, ছেদ্য রোগের বিধি এবং ভেদ্য 

রোগের বিধি। চক্ষের পাতাতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার নিবারণ- 

বিধি। যে সকল রোগ দৃর্টি-প্রতিবন্ধক, তাহার নিবারণ-বিধি। নানা- 
প্রকার চক্ষু-রোগের গ্রতিকার। কর্ণগত রোগের জ্ঞান ও তাহার 

গ্রতিকার | নাসিকা-গত রোগ্নের জ্ঞান ও তাহার প্রতিকার | প্রতি- 

শ্যায় অর্থাৎ নাসিক! হইতে জল পড়ার চিকিৎসা । শিরোগত রোগের 
জ্ঞান ও তাহার টিকিৎসাঁ। এই কয়েকটী অধ্যায়কে শালাক্যতশ 
কহে। 

স্বন্দাদি নগ্রহ কর্তৃক সদ্যোজাত বালকের দেহে নানাপ্রকাঁর রোগ 

হয়। তাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কর্তৃক ষেভিন্ন ভিন্ন রোগ হয়, 

তাহার প্রতোকের লক্ষণ । নবগ্রহের আকৃতি জ্ঞান৭ স্বন্দ গ্রহের 

নিবারণোপায়। 'অপস্মার গ্রহের নিবারণোপায়। শকুনী গ্রহের 
নিবরণোপায় |, রেরতী গ্রহের নিবারণোপায়॥। পৃতন1 গ্রহের 

নিবারণোপায়। অন্ধ-পৃতন1" গ্রছের নিরারণোগ্ায়। মণ্ডিক1 গ্রহের 

নিবারণোপায়। শীত-পুতন! গ্রহের নিবারণোপায়। টেনগমেষ গ্রহের 

নিবারণোপায়। গ্রহদিগের উৎ্পত্তি। কোৌ'মারভূত্য নামক তন্ত্রের 
শারীর অধ্যায়ে এই কল কগিত হইয়/ছে। 

 যোনিজাত রোগসমূহের নিবারণ । জর, অতিসার, শোষ, গুলু, 

জাদ্রোগ, পাও, রক্তপিত্ত, মৃচ্ছা, মদ্যপান জন্য রোগ, তৃষ্ণা, ছুদ্দি (বমন)ঃ 
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হিষ্ক) শ্বীদ, কাশ, স্বরভঙ্গ, কৃমি, উদাবর্ত, বিহ্চিকা, “অরুচি, মুত্া- 
ঘাত ও মূত্ররুচ্ছ, এরই সকল রোগের নিদান ও 'চিকিৎস! কাগচিকিৎসা 

তত্র কথিত £ইয়াছে। 
অমান্ুব-রোগ্ের, অপম্মীর-রোগের ও উত্বাদ-রোগের নিদান ও. 

চিকিৎসা ।, এই তিন অধ্যাক়্কে 'ভূতবিদ্যা কহে। রলভেদ কথন, 

্বস্ বৃত্তির লক্ষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, তন্ত্রের যুক্তি কথন ও দোষের 

ভেদ কথুন। .এই চারিটা অধ্যায় শল্যতম্ত্বের অলঙ্কারের স্বরূপ হই- 
যাছে। এই ভন্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়। মহর্ষিগণ ইহাকে উত্তর-তন্ত্র কছেন। 
বহু অর্থের সংগ্রহ আছে বলিয়া! ইহাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তর এবং পশ্চিমও 
কহিষ্া। থাকেন। শালাক্যতন্ত্র, কৌমারভৃত্য-তন্ত্র, কায়চরিকিৎসা-তন্্ 
এবং ভূতবিদ্যা-তন্ত্র এই চারিটা উত্তর তন্ন কথিত হইয়াছে। বাজী- 
করপ-তন্ত্র ও রসায়ন-বিধি কা়চিকিৎসা৷ খণ্ডে কথিত হইয়াছে । বিষ-. 
চিকিৎস! কল্পখণ্ডে কথিত হইয়াছে এবং. 'শল্যজ্ঞান-তন্ত্র মধ্যে মধ্যে 
গন্থের সর্বস্থানেই কথিত হইয়াছে । এই অগ্রাঙ্গ আমুর্কেদ ধন্বস্তরি' 

কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা বিধিপূর্ববক অধ্যয়ন করিলে লোকে পপ্রাণ-. 
দাত! হইতে পারে । এই শান্ধ অধ্যয়ন করিবে এবং চিকিৎসা-কার্ধ্য 

শিক্ষা করিবে । ঘে বৈদ্য এই ছুটাই জানেন, তিনি ভূপতির নিকটে 

পূজিত হয়েন। 

| এস্থলে গ্লেক কহিতেছেন। 

যুর্ধীকালে ভীরু বাক্তি ম্নেরূপ অবসন্ন হয়, চিকিৎসা শিক্ষা ন্! 
করিয়া কেবল শাস্ত্র পাঠ. করিলে চিকিতসা করিবার কালে বৈদ্যও 

সেইরূপ" অবসন্ন .হয়েন। এবং যে বৈদ্য. চিকিৎসা-কর্মে কুশল হই- 
যাও শান্ত অধ্যয়ন নাঁকরেন, তিনি সাধুদিগের নিকটে মান্য হইতে 
পারেন না।. ভূগতিকর্তৃক তীহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। এই 

দ্ইপ্রকার বৈদ্যই 'চিকিৎসা-কার্য্যে পারগ নহেন। ব্রাহ্মণ যেমন 

বেদের অর্ধাংশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদোক্ত কাঁধ্য করিলে, অথব! 



5৬ হশ্রুত | 

পক্ষী যেমন একটামাত্র পক্ষ লইয়া উডয়ন করিলে বিফল হয়, যেই 
রূপ মূর্থ বৈদ্য অমৃতের স্তায় ওষধ দিলেও কোন ফল হয়না । বরং 
তাহ! শন্ত্র ঘভ্র বা বিষের ন্যায় হয়। অতএব উর্জ ছুইপ্রকার 
বৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে.। যে বৈদ্য শঙ্র-ক্রিয়া এবং ন্নেহাদি-ক্রিয়। 
না. জানেন, তিনি লৌভবশতঃ প্লোগীকে বিনাশ করেন । রাজার ' 

অমনোযোগ বশতই এরূপ কুবৈদ্য হইয়া থাকে । রথ যেরূপ ছুইখানি 

চক্রবিশি্ হইলে যুদ্ধকাধ্য নির্বাহ করিতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ 
বৈদ্য এ হুইপ্রকার কার্য জানিলে চিকিৎসা-কার্য্যে পারগ হয়েন। 

অনস্তর হে বৎস, এই শাস্ত্র যেপ্রকারে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহ! 

কহিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্য অধ্যয়ন-কালে পবিত্র-দেহ, উত্তরীয়ধারী 
এরং স্থিরচিত্ত হইবেন। এবং গুন্ক আপনার জ্ঞানানুসারে শিষ্যকে 

শ্লোকের চরণ বা সম্পূর্ণ শ্লোক ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন.করাইবেন। শিষ্যও 

আপনার মনে ক্রমে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন । এবং ধীরে 

ধীরে অথচ বিলম্ব না করিয়া, নির্ভয়-যনে, চক্ষুঃ ভ্রু ওঠ ও হস্তাদি স্থির 
'রাখিয়, মধ্যম বয়ে, শুদ্ধ বাঁক্যে পাঠ./করিবেন ।. পাঠের কালে গুরু- 
শিষ্যের মধ্যস্থান দিয় অপর কেহ গমন করিবে নাঁ। পবিভ্র-র্দে, 

গুরু-পরায়ণ, কার্যযদক্ষ এবং আলম্ত ও নিদ্রা বর্জিত হইয়া, পূর্বোস্ত 

নিয়মান্গসারে পাঠ করিলে.এই শাস্ত্ে পারদর্ণা হইতে পারে। এই 
- শাস্ত্রে পারদর্শাঁ হইতে ইচ্ছা! করিলে, ৰাক্যের শীলতার নিমিত্ত, পদার্থ- 
আমনের নিষিত্ত, অহঙ্কার-ত্যাগের নিমিত্ত ও কার্যে নিপুণ হইবার 
নিমিত্ত, যত্ববাঁন্: হওয়া কর্তব্য । 

চতুর্থ অধ্যায়। 
_. প্রভাষণীয় অধ্যায়। 

অধ্যয়ন করিয়া অভ্যাস হইলেও যদি মর্শ-বোধ.না হয়, তবে গর্দ- 

ছের চন্দন-তার-বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হয় ।, 



সহৃশ্রুত। ৯৫ 

এস্থলে.শ্লোক কহিতেছেন। 

গর্দভকে চন্দনের ভার বহন করিতে হইলে, ভাঁরমাত্র বহন করে; 

গন্ধ জাঁনিতে”্পারে না । সেই রূপ মর্খ-বোধ না হইলে, অনেক শান্তর 
অধ্যয়ন কর! গণ্দিতের নিয় ভার বহন করা মাত্র। অতএব এই 'এক- 
শত বিংশতি অধ্যায়ের শব্দ, অর্ধ-শ্লোক এবং শ্লোক, পুনঃ পুনঃ বর্ণন 
করা এবং শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ যে হেতু দ্রব্য, রস, গুণ, বীধ্য, বিপাক, 

দোষ, ধাতু, মলাশয়, মন, সিরা, স্নাধু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্তৃত দ্রব্য সমূ- 

হের বিভাগ, অনৃশ্ত শল্যের উদ্ধার, ত্রণ-নিরূপণ,' বিবিধ ভগ্-দোষের 

এবং সাধ্য ঘাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার, ইত্যাদি সহত্র সহস্র বিশেষ 

সুপ সুক্ষ বিষয় আছে,সে সকল চিন্তা করিতে গেলে,নিম্মল এবংবিপুল- 
বৃদ্ধি-বিশিষ্ট' ব্যক্তিরও.বুদ্ধি অভিভূত হয়। . অল্পবুদ্ধির ত কথাই নাই। 

অতএব শব্দ, পাদ, অর্শ্রোক এবং, শ্লোক পুনঃ পুনঃ বর্ণন কর! এবং 

শ্রবণ কর অবশ্ঠই কর্তব্য । অন্যান্য শান্ত্রসম্বন্ধীর কোন বিষয় এ শ্বান্ত্রে 

উপস্থিত হইলে, সেই সকল শাস্ত্র ধাহার! জানেন, তাহাদিগের নিকটে 

তাহার ব্যাখ্য শ্রবণ করিবে । যে হেতু এক শাস্ত্রের দ্বার সকল 

শাস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে না। 

এমলে শ্োেক কহিতেছেন। 

একটামাত্র শান্্ অধ্যয়ন করিলে শাস্তের মন বোধ হয় না, অত- 

এব ট্িকিতৎসকের বহু শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । যে ব্যক্তি গুরু- 

মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যান করে, এবং তদন্ুনারে কম্ম করে, 

সেই বৈদ্য । তত্িন্ন সকলে তঙ্কর। চিকিত্পা-শাস্থের মধ্যে শল্যতন্ত্রই 

প্রধান । ওুপধেনব, ওরভ্র, পৌশ্রুত এবং পৌঞ্চলাবত, এই কয়েক 

গ্রন্থই,ইহার মূল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। 
৩ 



পঞ্চম অধ্যায় । 

অগ্রে আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ। 

কর্ম তিনপ্রকার; পুর্বকর্ধ্, প্রধানকর্ম্ম এবং পশ্ভাৎকম্ম। এই 

তিন কর্ম প্রত্যেক রোগের প্রকরণে উপদ্ধেশ করিব । এই গ্রন্থে শস্ত- 
কর্ম প্রধান বলিয়া! শঙ্্ক্রিযা এবং তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল 

প্রথমে উপদেশ করিব। শস্ত্রকন্দ আটপ্রকার, যথু! ছ্েদক্রিয়া৷ (কাটা), 

ভেদক্রিয়! (নবম অধ্যায়ে. বক্তব্য), লেখনক্রিয়! (আঁচড়ান), বেধ্যক্রিয়া 

(হুচ প্রভৃতির দ্বার। বিদ্ধ করা), এষণক্রিয়। (হ্ুক্ম শলাকাদির দ্বার! 

শরীর মধ্যে অন্বেষণ কর1), আহরণক্রিয়! (পীড়াদায়ক বস্তকে শরীর 

হইতে বাহির করা), বিস্রাব্য ক্রিয়া (শরীর হইতে রক্ত পুষ প্রভৃতি আব 
করান), এবং সীব্যক্রিয়া (মিলন করিবার নিমিত্ত ুত্রদ্বার৷ ক্ষত স্থান 
সেলীই করা)। এই আটপ্রকার কর্মের মধ্যে কোন কর্ম করিতে 
হইলে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জৌক, তিত লাউ, জান্ব- 

বোষ্ঠ (একপ্রকার শলাকা), তুলা, বন্ত্রথণ্ড, সুতা, পাতা, পাট, মধুং 

গ্বত, বস।, ছুপ্ধ, তৈল, তর্পপিদ্রব্য, কষায়দ্রবা, আলেপনব্রব্য, কন্ধদ্রব্য, 
পাখা, শীতল জল, উষ্ণ জল ও কড়! ইত্যাদি দ্রব্য সমূহ এবং ধীর ও 

বলবান্ পরিচারক অগ্রে সংগ্রহ করা কর্তব্য। শস্ত্রপাত করিবার পুরে 

রোগীকে লঘু ভোজন করাইবে। ভদনস্তর শুভক্ষণে দেবতা ও প্রান্ধণ- 

দিগকে পুজ। করিয়৷ রোগীকে পুর্বাভিমুখে বসাইয়। বৈদ্য পশ্চিমাভি- 
মুখে বসিবেন। মর্শ্স্থান, নাড়ী, হুক নাড়ী, সন্ধি স্থানের অস্থি ও 

সিরা, এই সকলে যাহাতে আঘাত ন| লাগে, এমত ভাবে শস্ত্রপাত করি- 

বেন। যেস্থানে পুয আছে, সেই স্থান পধ্যস্ত শস্ত্র প্রবেশ. করাইবেন। 
পুয-স্থান দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ শস্ত্র উঠাইয়া লইবেন। ব্রণের 

স্থানে' আঁধক ফুল থাকিলে, ছুই বা তিন অঙ্গুলি পরিমাণ শত্ত্-চিহু 



হশ্রেত । ১ 

করিবেন। যে ফোড়া বিস্তুত ও উচ্চ, এবং যাহাঁর চারিদিক সমান 

ও মধ্যস্থলে মুখ, সেই ফোড়া ক্লেশদায়ক হয় না। 

যে ফোড়া উচ্চ ও আয়তনে বৃহৎ এবং যাহার মধ্যস্থলে মুখ ও অস্ত্র 

করিবার উপযুক্ত সময়. উপস্থিত, সেই ফোড়াই অস্ত্র করিবার পক্ষে 
প্রশস্ত। বীরতা, শীঘ্র-কাধ্য.কারিতা, তীক্ষ শন্ত ব্যবহার করা, কম্প 
অথব! ঘর্ম না হওয়1! এবং বুদ্ধি অবসন্ন ন! হওয়া; অস্ত্র করিতে হইলে 
বৈদ্যের এইগুলি প্রয়োজন । 

একবার অস্ত্র করিলে যদি মন্দ রক্ত বা পৃ নিঃশেষে নির্গত না| হয়, 
তবে তাহ! পর্টক্ষ। করিয়! পুনর্ার অন্ত্র করিবে । . 

' এস্কলে শ্লেক কহিতেছেন। 

যে যেস্থানে মন্দ রক্তের বা পথের গতি হয় অথবা ফুলা থাকে, 

সেই সেই-স্থানে শস্বপাত করিবে। দূধিত পদার্থ কোনমতে শরীরে 

নাথাকে। ্ 

শরীরের মধ্যে ভ্রু, গণ্ডঃ রগ, কপাল, চক্ষুঃ, ওষ্ঠ, দত্তের মাড়ী, 

বগল, উদর এবং কুঁচ্কি, এই কয় স্থানে তির্য্যক্ ভাবে শন্ত্রপাত 
করিবে *। হস্তে এবং পাদে চন্দ্রমগুলব্ৎ গোল করিয়া শন্ত্রপাত 

করিবে। মলঘাঁরে ও লিঙ্গমূলে অর্ধচন্ত্রের ন্যায় শন্ত্রাঘাত করিবে । 
ইহার অন্যথা করিলে ক্ষ সিরা ও ন্নাযু ছেদন হেতু অতিমাত্র বেদন। 

হয়, ঘ! বিলম্বে পুরিয়৷ উঠে এবং ঘ! পূরিলেও সেই স্থানের মাংস-বৃদ্ধি 
হয় $ মুঢ়-গর্ভ, উদর-রোগ, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগ, এই 

সকল রোগে শস্বক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে ভোজন না করাইয়া 
শস্্পাঁত করিবে। শস্ত্র চালন করিলে পর শীতল জলের দ্বার বরো- 

গীকে আশ্বাদিত 'করিবে। "পণ্চাৎ ব্রণের চতুর্দিকে অঙ্গুলির দ্বারা 

টিপিয়া আরজ বস্ত্রের দ্বারা ব্রণ পরিষ্কার করিবে । তিলবাটা মধু ও ঘ্বৃত 

* অস্ত্রচিহটী শরীরের উর্ঘ ,অধোভতাগে দীর্ঘ ন। হুইয়। পার্থভাগে দীর্ঘ হইবে। 
তাহাকেই তিধ্যক কহে। 
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গর়ুরপে মিশ্রিত করিয়। পলিতায় মাখাইয়। পুর্বে প্রস্তত করিয়। 

রাখিবে। পৃৰ্বোক্তপ্রকারে ব্রণ পরিষ্কার.হইলে, সেই পলিতা৷ তাহার 

মধ্যে প্রবেশ করাইবে । .পরে তাহার উপরে কন্ক (পিষিত ওষধকে 

কনক কহে) আচ্ছাদন করিয়! বস্ত্র এবং পাটের দ্বারা বন্ধন করিবে। 

তদনস্তর গুগৃগুল্, অগুরু, ধুনা, বচ, শ্বেত সর্ষপ, সৈন্ধব ও নিদ্বপত্র এই 

সকল দ্রব্যের রণ এবং ম্বত একত্র মিশ্রিত ৃর্বক ধুপ নিম্মাণ করিয়া 

অগ্নিতে প্রদান করিবে । পরে অগ্রিতে কিঞ্চিৎ ঘ্বৃত প্রদান করিবে ও কলসী 

হইতে জল লইয়! গৃহমধ্যে প্রোক্ষণ করিয়৷ রক্ষ্িন্্র পাঠ করিবে । তদ- 

নত্তর রক্ষা-মন্ত্র কহিতেছি। কৃত্যা-দেবতাদিগের এবং রাক্ষদদিগের ভয় 

হুইতে রক্ষ। করিবার নিগিভ্ত রক্ষা-কর্ করির, ব্রহ্ষ। তাহাতে অনুমতি 

করুন । সর্গগণ, পিশাচগণ, গন্ধব্বগণ ও পিতৃগণ, ইহাদিগের মধ্যে যে 

কেহ তোমাকে আশ্রয় করিবেন, ব্রহ্মাদি দেবতার তাহাকে নাশ করুন। 
পৃথিবীতে এবং আকাশে যে সকল নিশাচর গমনাগুযষন করেন এবং 
দিকে ও বাস্তভূুমিতে বাহার! বান*করেন, তাহারা .তোমাকত্ভক নমস্কৃত 

হইয়! তোমাকে রক্ষা করুন । ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন সনকাদি মুনিগণ, 

্বর্গস্থিত রাজর্ধি 'সকল,'.নুমেরু প্রভৃতি পর্বত সকল, গঙ্গাদি নদী 

সকল ও লবণাদি সমুদ্র সকল, তোমাকে রক্ষা করুন! অগ্নিদেবতা 
তোমার জিহ্বাকে, বাধুদেবতা তোমার প্রাণবাধুকে, সোমদেবতা 
ব্যানবাযুকে, পঞ্জন্য অপানবায়ুকে, বিদ্যুৎ উদানবারুকে, মেঘ সমান- 

বারুকে, বলের পতি ইন্দ্রপ্েবতা বলকে, মন্ুদেবতা শ্রীবার পর্ব 

দিরাদ্বয়কে ও মননশক্তিকে, গন্ধ সকল অভিলাঁধ-শক্তিকে, ইন্ত্র 
সত্বকে, বরুণ রাজ? প্রজ্ঞাকে, সমুদ্র ₹ নাভিমগুলকে, সধ্যদেবতা চক্ষুকে, 

দিক্ সকল কর্ণদয়কে, চন্দ্রদেবতা মনক্ষে, "নক্ষত্র সরল রূপকে, নিশা 

সকল তোমার ছায়াকে, জল সকল তোমার বীধ্যকে, ওষধি সকল 

তোমার রোম সকলকে, আকাশ সকল তোমার দেহস্থ আকা শ্রকে, বন্গু- 

হ্ধরা তোমার দেহকে, বৈশ্বানর দেবতা তোঁমার শিরকে, বিষুঃ দেবত! 
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তোমার পরাক্রমকে, , পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমার পৌরুষকে, ব্রন্গা তোমার 
আত্মাকে এবং ঞ্ব দেবতা তোমার ভ্রদ্ধয়কে রক্ষা করুন । এই সকল দেব" 

তারা. তোমার দেহে নিত্য আছেন। ইহারা তোমাকে সতত রক্ষ। করন। 

তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ কর। ভগবাম্ ব্রহ্গা আদি দেবতা সকল তোমার 

'মঙ্গল করুন । চন্দ, সুর্যা, নারদ: ও পর্বত ধষিদ্বয়, অর্মি, বায়ু এবং 

ইন্দ্রের সহগাঁমী দেবতারা॥ তোমার মঙ্গল.করুম। পিতামহ- কত রক্ষা 
তোমার মঙ্গল করুন। তোঁমার আযুবৃদ্ধি হউক। অ অতিষৃষ্ি, অনাবৃষ্টি, 

শলভ, মৃষিক, পক্ষী এবং প্রত্যাসন্ন রাজা সকল শাস্তিভাব প্রান্ত হউক । 
তুস্তি সর্বদা পীড়া-রহিত হও। এই গন্ত্র পাঠ করিয়া ম্বাহা শব উচ্চা- 
রণ করিবে। এই বেদাত্মক মন্ত্র কৃত্যা-(উপদেবী)-জনিত রোগ নাশ 

করে । তুমি আমার পঠিত এই বক্ষা-ম্ দ্বারা দীর্ঘ-আঘু প্রাপ্ত হও। 
অনন্তর বক্ষী-কর্ম্ম সমাপন করিয়া! রোগীকে গৃহয়ধো প্রবেশ করা 

ইবে। . এবং তৎকালে' যেরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহার উপদেশ 
তাহাকে দিবে'। তিন দিবস পরে প্রথম বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বস্ত্র এবং 

পাটের দ্বার বন্ধন করিবে। ছুই দ্িবষের যধ্যে সেই দ্বিতীয় বন্ধন: 

খুলিবে না। তাহা হইলে ক্ষত-স্থানে বেদন1 হয়, এবং ঘা পুরিক়া 
 উঠিতে বিলম্ব হয়। তৎকালে ক্ষত, স্থানের অবস্থা, কাপ ও রোগীর 

বল ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কাথ, আলেপন, বন্ধনঃ" এবং রোগীর 

আহার ও আচার বিধান করিবে । ভিতরে মন্দ রক্ত বা পূ থাঁকিলে 
ঘ1 পূরাইবে না। তাহঞ্হইলে অল্প অত্যাচার ঘটিলেই,সেই ঘা! ভিতয়ে 

ফুলিয় পুনর্ববার ০৮ হয় | 
এ স্থুলে প্লোক কহিতেছেন। 

সেই হেতু অন্তরে এবং "বাহিরে নির্দোষ হইলে পরে ক্ষত স্থান 
পূরণ রুরা কর্তব্য । ঘ। পূরিল্রেও অজীর্ণজরনক দ্রব্য তোজন, ব্যায়াম 

এবং স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে । ক্ষত-স্থান যাবৎ.চর্মের সঙ্িত সমান- 

ভাব না হয় তাবৎ হর্ধ-জনক, ক্রোধজনক এবং ভয়-জনক ক্রিয়া! পরি- 
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ত্যাগ করিবে। হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত; এই তিন কালে তিন দিনের 
পরে, এবং শরৎ, গ্রীন্স ও বর্ধ। এই তিন কালে ছুই দিনের পরেঃ ক্ষত- 

স্থানের বন্ধন খুলিবে। : রোগ ভয়ানক হইলে বৈদ্য এ নিয়ম অবলঙ্ন 

করিবেন না। যেরূপ অগির '্বার1 গৃহ .প্রজলিত 'হইলে শীঘ্র. প্রতী- 
কার.করা প্রয়োজন, সেইন্গপ রোগ প্রবল হইলে বাহাতে শীগ্র প্রতী", 

কার হয়, তাহাই'করিবে | শরীরে শন্ত্াধীত জন্য-যদি তীব্র বেদনা হয়, 
তবে যষ্টিমধুর সহিত ঈষদ্ষ ম্বত অভিষেচন করিবে, তাহাতে বেদনার 
শাস্তি হয়। 

দি 

বষ্ঠ অধ্যায়। 
খতু-বিবরণ। 

কালই“তগবান্ শ্বয়তত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাঁশমান । আদি, আস্ত, মধ্য 

'রহিভ | মানবগণের জীরন ও মৃত্যু, এবং পদীর্থ সমূহের রসের উত্পত্তি. 
ও ক্ষ, এই কালের অধীন। ইহার অতি ুক্ষমাপ্র অংশও, ধ্বংস হয় 
না এই হেতু) অথবা প্রাণিমকলকে সঙ্কলন করে বা (জন্ম-মুত্যাতে) 

প্রেত্ণ করে এই হেতু, ইহাকে কাল কন্ছে। ভগবান্ ক্যা, গতি-রি- 

শেষের দ্বারা, নেই কালের সংব্সররূপ দেহকে, অক্ষি-বিমেষ) কান্ঠী, 
কলা, মূহুর্ত, অঙোরাত্র, পক্ষ, মাস, খতু*অয়ন, সুংবৎসর ও যুগ, এই 
সকল অংশে বিতাগ করেন ।: একটা লঘু+ অক্ষরের উচ্চারণ করিতে 
যে'সময় 'লাগে, তাহাকে অক্ষি-নিমেষ কে ।, (লঘু অক্ষর যথা ক) 

শঞ্চদশ অক্ষি-নিমেষে এক কাণ্ঠা । ত্রিংশৎ কাষ্ঠাততে এক কলা। বিং- 

শতি কলাতে এক মুহুর্ত । কলার দশ ভ্াগকেও মুহূর্ত কহে । ত্রিংশ 

মুহর্তে এক 71285. | পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক 45 পক্ষ ঢই। শুক্র 

ও কৃষ্ণ । সেই দুই পক্ষে এক মান। মাস দ্বাদশ। সেই দ্বাদশ মাসের 
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মধ্যে হুই ছুই মাসে এক এক থতু হয়। খাতু ছয়টী,যখা--পিশির, রসম্ত, 
রক, বর্ষা, শরৎ ও হেমস্ত। .সেই দ্বাদশ মামের মধ্যে মানস ও ফাল্গুন 
শিশির, টচত্র ও বৈশাখ বদস্ত, জ্যেষ্ঠ ও আবাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র 
রর্, আঁশ্িন ও কার্তিক শরৎ, এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেনস্ত । হ্ীত, 

উষ্ণ, বর্ধাই' সেই সকল খতুর লক্ষণ কাল, চন্দ্র সু্যাঁ কর্তৃক বিক্ত 

হইয়! দুইটা অয়ন জন্মায়, দক্ষিণায়ন এরং উত্তরায়ণ | 'দক্ষিণায়ন কালে 
বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত, এই তিন খুতু হইয়। থাকে. । এই কালে ভগনান্ 

চন্দ্রমা তেজঃপু্জ হয়েন। * তত অস্ত্র, লবণ এবং অধুর.এই'তিন রষের 

প্রাহূর্ভাব হয়, অর্থ এই তিন রসের ওষধিই বিশেষরূপে জন্মে । এবং 
গ্রাণিগণও উত্তরোত্তর বলবীন্ হয়'। উত্তরায়ণ কালে শিশির, বসন্ত 

ও শ্রীঘ্ঘ। এই তিন গতু হইয়া থাকে | এই কালে ভগবান সুর্য তেজঃপুঞ্জ 
হয়েন। তজ্জন্ত" তিক্ত, কষায় এবং কটু এই তিন রস বলরান্ হয়। 

এবং প্রাণিগণের বল ও উত্তরোত্তর হান প্রাপ্ত হয়। 

এস্লে শ্লেক কহিতেছেন। 

চন্দ পৃথিবীকে, আদ্র করেন, এবং হুয্য তাহাকে শু করেন। বায়ু 

ইহাদ্দিগের উভয়কে আশ্রয় করিয়। প্রাণিগণকে পালন করেন) 

কোন কোন পঞ্ডিতেরা কহেন, যে দুই অয়নে সংবৎ্নর এবং পাচ 

বরে এক যুগ হইয়া থাকে । ধেই নিমেষাদি যুগ পর্য্যস্ত কাল, 

চক্রের ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া কালচক্র নামে কথিত হয়। 

আযুবেরদ-মতে বর্ষা, শূ্নত, হেমন্ত, বস্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্,এই ছয় খাতুন 
দোষের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ। সেই ছয় খতু 
ভাদ্র জ্রাস অবধি দুই.ঢুই মানে ছহয়। থাকে ।. বথা, ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, 

ঝ্ম্তিক' অগ্রহায়ণ শরৎ, পোষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্তুন চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ 

জ্যৈষ্ঠ গ্রীত্ম, এবং আষাট শ্রাবণগপ্রাবুট । ছয় খতুত্ব মধ্যে বর্ধা-কালে 
ওষধি* সকল নৃতন জন্মে সুতরাং অল্প-বীধ্য, জল ক্লেদ-ফুক্ত এবং ক্ষিতি 

্ ৮ 2 শিশির নিট ই 

* পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, ফল পাঁকিলেই যে গাছ'দ্মরিয়1.যায়, তাঁহাকে ওষখি 
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মলপূর্ণ। সেই কালে আকাশমওল ফেবাক্ছ্র থাকে, তুমি জলে আর 
থাকে এবং প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হয় । আর্দ্র 'দেছে শীতল- 'াযু-সং- 

যোগে অগ্নিমান্দ্য হয়। স্থৃতরাং সেই সকল নূতন অল্প-বীর্য্য (১) ওষধি 
তক্ষণ করিলে, অথব1 সেই অপরিফার জল পান করিলে, বিদাই অজীর্ণ 

হয়, অর্থাঙ পরিপাক-কালে অস্নররস বৃদ্ধি হয়, তদ্বার| কোন কোন স্থলে 

গল! জলিয়! উঠে। সেই বিদাহ অজীর্ণ হেতু এই কালে পিত্বের সঞ্চয় 

হইয়! থাকে। শরওকালে আকাশমগ্ডল মেঘশূন্য হইলে এবং পক্ক, 

(কাদা) সমস্ত .শুফ-হইলে, সেই সঞ্চিত প্রত ূ ্যযকিরণ দ্বার। সমস্ত 

শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পৈত্তিক জন্য ব্যাধি সকল নন্মা ॥ হেমন্ত কালে 

সেই সকল ওষধি কালগীণ-হেতু পরিপক্ক' এবং বলবান হইয়া] উঠে, 
জলও নির্মল হয়, এবং সৃ্যের কিরণ-মান্দ্য হয়, স্থতরাং হিম ও শীতল 
বাযু কর্তৃক প্রাণিগণের দেহও জড়ীভূত হইক্না পড়ে । সেই কালে 
সেই স্সিগ্ধ ও গুরুপাক ওষধি এবং জল ভক্ষণ এবং প্রান করিলে আমা” 
জীর্ণ হয়, অর্থাং গুরুপাক প্রযুক্ত সম্যক্ পরিপাক হয় না। সথতরাং সেই 
মি্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ওষধি ও জল দ্বার] এই কালে শরীরে 

শ্লেম্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। বসম্ত কালে প্রাগিগণের শ্গরীর অল্প জড়ীভূত 

থাকে। সূর্য্যকিরণ দ্বার সেই সঞ্চিত গ্লেপ্! সর্ধ শরীরে ব্যাণ্চ হইয়! 

শ্লেক্সা-জন্য ব্যাধি সকল জন্মায় । গ্রীম্ম কালে সেই সকল ওষপ্নি নীরস, 

রুক্ষ ও লঘু হয়, জলও লঘু হয়, এবং সুধ্যকিরণে প্রাণিগণের দেহও 

'শুফপ্রায় হয়। সুতরাং এপ্রকার ওষাঁধ- ভঙ্গন্জা বা জল পান করিলে 

নীরস হেতু, রুক্ষতা হেতু এবং লঘুত৷ হেতু প্রাণিগণের শরীরে বাযুর 
সঞ্চয় হইয়া থাকে |. প্রাবৃট্-কালে, ভূ লে আত্র হইলে এবংপপ্রাণি- 
গণের দেহও আর হইলে, শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বাযু, বাহিরের শীতল 

কহে। তাহাতে ধাশ্য, কলাই প্রতুতি যে সকল শস্ত এবং শাক ও মূল প্রভৃতি যে সকল 
ডু 

তুমিজাত আহারীয় দ্রব্য প্রতি বৎনর জযূন্ম» এস্কুলে তাহাদিগকেই*বুঝিতে হইবে । 
(১) অঙ্গ-বীর্ধ্য অর্থাৎ-কল্প-মার-বিশিষ্ট | 
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বাযুর এবং বর্ষার প্রভাবে প্রাণিগণের, দেহ ব্যাপ্ত হওয়াতে, বাতিক 
জন্য ব্যাধি সকল জন্মে. এইপ্র্ষার সকল দোষের সঞ্চয় ও প্রকো- 

পের হেতু কথিত হইল %। বর্ষাকালে, হেমস্তকালে- এবং গ্রীন্মকালে যে 
সকল দোষ সঞ্চিত হয়, সেই সকল সঞ্চিত দোষের, এবং শরৎকালে, 
বসস্তকাঁলে ও প্রাবটুকালে যে সকল দোষ কুপিত হয়, সেই সকল 
কুপিত দোষের, শ্ুতিকার ব্রা! কর্তব্য ।+ . শরৎকাঁলে পৈত্তিক জন্য 
ব্যাধির, বসন্তকালে গ্রেম্ম! জন্য ব্যাধির, এবং প্রাবৃুট্কাবে বাতিক জন্য 
ব্যাধির, প্রতিকার কর! বিধেয়। দোষের স্ঞয়, প্রকোঁপ এবং উপশঙ্" 

শ্বতাবত্তঃ যু্রকারে হইয়া থাকে, তাহ! বলা হইল । 
এক দিবসের মধ্যে ছয় খতুর ভোগ কহিতেছেন 1] 

প্রাতঃকণ]ুলে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্ৃকালে গ্রীক্মৈর লক্ষণ, অপরাহে 
প্রাবুটের লক্ষণ, সন্ধ্যাকালে "বর্ষার লক্ষণ, অদ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ 

এবং রাত্রি অবপানে হেমন্তের লক্ষণ,' লক্ষিত হয়। এইপ্রকার সংবৎ- 

'সরের ন্যায় গদবারাত্রি মধ্যেও ছয় খতুর লক্ষণ দেখ! যায়, এবং সেই 

সেই কালে 'বাত, পিত্ত ও শ্লেন্সার সঞ্চয়, একোপ ও . উপশমও হইয়া 
থাকে । | 

যে যে খতুতে যে যে লক্ষণ হইয়া.থাকে, তাহার অন্যথ| না হইলে, 

ওষধি সকল এবং জল প্রকৃত" ভাবে থাকে। সেই ওষৃধি এবং জল. 
ভক্ষণ এবং পান করিলে, প্রাণিগণের আয়ু, বল এবং বীর্য বৃদ্ধি হয়। 
সেই সকল খতুর অন্যথা “ওয়! দৈবের, অধীন | শীত, উঞ্ণ, বাত ও 

* দৌষ অর্থাৎ বানু, পিত্তৎ কফ। 

1 এই সমুদায়ের স্থল তাৎপধ্য শুই যে, ভাদ্র আশ্বিন ছুই মাস বর্ধাতে শরীরে 
পিত্তের সঞ্চয় হইয়।, কার্তিক অগ্রহায়ণ ছুই মাদ শরৎ কালে তাহার' প্রকোপ হঙ়। 
পৌধ মাঘ ছুই মাস হেমস্ত কালে শরীরে শ্লেম্ার সঞ্চয় হইয়া, ফান্তন চৈত্র ছুই মান 
বসন্ত কালে তাহার প্রকোপ হয়। বৈশাখ জৈষ্ঠ ছুই মাস গ্রীক্ম কালে শরীরে বাহুর 
ল্র হইয়া) আবাঢ শ্রাবণ ছুই ম্লান গ্রাবুট কালে তাহার প্রকোপ হয়] 
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বর্ষা উপযুক্ত ক(লে না হইলে ওষধি সকল এবং জল বিগুণ হয়। সেই 
সকল. ওষুধি বা জল ত্বক্ষণ ব| পান করিলে ন্ানাপ্রকার রোগের প্রাছু- 
ভাব হুয়, অ্থব! মারিভয় উপন্িত হয়। কোন সময়ে খতুর লক্ষণ 

অন্যথ1 না৷ হইলেও এবং ওষধি বাঁজল বিকৃত না হইলেও, কুত্যা, 

পিশাচ ও রাক্ষমাদির ক্রোধ হেতু, অথব! অধর্্ের্,গ্াদুর্ভাব হেতু, দেশ্ 
ংস হয়। অথবা, বিষাক্ত ওষধির বা বিষ্তাক্ত পূশ্পৌর গন্ধ বায়ু প্রবাছে 

আনীত হইলে, তদ্বারা ষে সকল দেশ আক্রান্ত হয়, সেই সকল দেশে, 
শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে বিকৃতির কোন কারণ না থাকি লেও; 

কাশ, শ্বাস, বমি, নাসিক! হইতে জল নিঃসরণ, শিরোরোগ, এবং জর, 

এই দকল রোগে লোক অতিশয় তাপিত হয়। : গ্রহ নক্ষত্রের গতি- 

বিশেষেও এরূপ ঘটিয়া। থাকে । অথবা গৃহ, স্ত্রী, আসন, যান, বাহন টু 
মণি বা রব প্রভৃতি কোন গৃহ দ্রবা মন্দ-লক্ষণ-যুক্ত হইল, অথবা 
অন্য কোন প্রকার মন্দ লক্ষণ ঘটিলে, এইরূপ রোগের প্রাদ্ুভাব হইয়! 

থাকে । এরূপ মারিভয়.অথব। রোগের প্রাছ্ভাব হইলে স্থান্পরিত্যাগ, 

শাস্তির প্রায়শ্চিত্ত, জপ, হোম, তপন্ত, নিয়ম, দয়া, দান, দাক্ষা, 

*দেবত! এবং ব্রাক্ষণ পরায়ণ ইত্যাদি তি অনুষ্ঠান কৰিলে" মঙ্গল 

হয় ! 

. অতঃপর যে যে খতুতে যে যে লক্ষণ হুইয়! থাকে, তাহ! কহিতেছি। 

হেমন্ত কালে? উত্তর দিক হুইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। সকল 

"দিক্ ধুলি ও ধূগে ব্যাপ্ত, দিবাকর হিম:কণাতে আচ্ছন্ন, ও অলাশয় 

সকল হিমে আবৃত। কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তি প্রভৃতি পণ্ড 

গণ বলবান্ হইয়। উঠে, এবং রোধ, প্রিয়ঙকু ও পুল্লাগ বৃক্ষ সমস্ত পু্পে 
শোভিত হইয়া থাকে । শিশির কালে, অতিশয় শীত হয়, বাত, বৃষ্টিতে 

সকল দিক্ আকুলিন্ত হয়, এবং হেমস্ত কালের সকল লক্ষণও এ কালে 

হইঠী। থাকে । বসন্ত কালে, দিক্ দকল নিম্মুল হয়, পলাশ, গল্প, বকুল, 

আত এবং অশোকাদি পুণ্পে পরিপূর্ণ কানন মকলের দ্বারা) এবং 
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কোকিল ও ভ্রমর প্রভৃতি পক্ষিগ্ণূর গানের দ্বারা, চতুর্দিক শোভিত 
ও মনোহর হুইয়! উঠেঞ্টদক্ষিণ দিক্ হইতে বাধু প্রব্তাহিত হয়, এবং 

সকল জলাশয়ই সুৃশ্ত হয়। গ্্ীগ্ন কালে হুর্যোর-কিরণ তীক্ষ হয়, এবং 

নৈর্ধত কোণ হইতে অস্ুখজনক বায়ু. বহিতে থাকে । এততিন্, ভূমি 

উত্তপ্তা, নদ নদীতে অল্প জল, দিক সকল, প্রজলিতপ্রায়, মৃগ সমস্ত 

পিপাসায় আকুল, তৃণ ও লতা পদ্বকল শুষ্ক, এবং বৃক্ষ সমস্ত পত্রশূন্য 

হইয়া! থাকে । প্রাবুট কালে, পশ্চিম-দিকৃস্থ বায়ু কর্তৃক মেঘ আকৃষ্ট 

হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন রুরে, এবং বিদ্যুৎ ও তুমুল গর্জন সহ- 
কারে জলধার! বর্ষণ করিতে থাকে । এই কালে কোমল শ্ঠামবর্ণ 

শস্যে এবং কদথ্, কেলিকদথ্ব, কুটজ, সাল ও .কেতকী প্রভৃতি বৃষ্ষে 
পৃথিবী শোভাস্বিত। হয়। বর্ষ কালে, সকল নদী জলে পূর্ণ হয়, নদী- 
তীর্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়৷ পড়ে, সরোবর সকল প্রফুল্ল কুমুদ এবং 

নীল পচ্মে শোভিত হয়, এবং ভূমির উপরিভাগ-জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে 

উচ্চ ও নিয়ন ভূমির কিছুই বিশেষ জান! ধায় না। পৃথিবী বহু শস্তে 
শোভিত! হয়েন, মেঘ সমস্ত অল্প গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে থাকে” 
এবং স্ুধ্যদেব আচ্ছন্প্রায় হইয়া থাকেন। শরৎ কালে, সূর্য্যের কিরণ 

খরতর হয়, শ্বেতবর্ণ মেঘ থাকাতে আকাশমগুল নির্দ্লপ্রায় হয়, 
সরোবরে পদ্ম প্রস্ক,টিত হয় এবং হংসগণ তাহাতে ক্রীড়। করে।. এত- 

ভিন্ন, ভূমিও শু হয় এবং তাহার সর্ধস্থানেই ছাতিম, বাধুলি, কেশে, 

আসন প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মে, এইগ্রকার প্রত্যেক খতুতে যে সকল 

লক্ষণ হইয়! থাকে, কোন খতুতে সেই সকল লক্ষণ অধিকতর হইলে 
, অথব1 বিপরীত হইলে" বা কোনরূপে তাহার অন্যথ! হইলে, প্রাণি* 

গণের দেহে বাত, পিন্ত, শ্রেন্সা কুপিত হয়। অতএর শরীরে বাত, পি, 

শ্লেন্মা, বিকৃত হইবার পূর্বেই তাহার উপশম করিতে হইলে, বসন্ত কালে 

শ্লেম্সার শাস্তি করিবে, শরৎ কালে পিত্ের শান্তি করিবে এবং রূর্ধ] 
কালে বাযুর শাস্তি করিবে! 
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যন্ত্রবিবরণ। 

যন্ত্র এক শত এক প্রকার। তাহাদিগের মধ্যে হস্তই প্রধান 
কারণ হস্ত ভিন্ন কোন বন্ত্রই ব্যবহার কর! যায় না। সমস্ত শল্যই মনের 
এবং শরীরের পীড়াকর ।. যন্ত্র সমস্তঃ সেই সকল শল্যকে শরীর হইতে 
বাহির করিবার উপায় । যন্ত ছয় প্রকার, যথা_ স্বস্তিক-যন্ত্র, সন্দংশ- 

যন্ত্র, তাল-ন্ত্, নাড়ী যন্ত্র, শলাকা-যন্ত্র এবং উপরযন্ত্র। তাহার মধ্যে স্বস্তিক- 
যন্ত্র চতুর্তিংশতি প্রকার, সন্দংশ-যন্ত্র ছইপ্রকাঁর, . তাল-যন্ত্র ছুইপ্রকাঁর, 

নাড়ী-যন্ত্র বিংশতিপ্রকাঁর, শলাকাবন্ত অষ্টাবিং ংশতিপ্রকাঁর, এবং উপ- 
যন্ত্র পঞ্চবিংশতি প্রকার ।' সেই সকল যন্ত্র প্রায়ই লৌহে বা! লৌহসদৃশ 
অন্য কোন পদার্থে নির্মিত হইয়া থাকে, এবং হিং্র জন্তর, হরিণের 

অথব! পক্ষীর মুখের ন্যায় তাহাদিগের মুখ হইয়া থাকে । সেই সকল 

যন্ত্র নিম্মাণ' করাইতে 'হইলে, তাহাদিগের. আকার. যেরূপ দেখ! যায়, 
সেইরূপ নির্মাণ করান কর্তব্য। শাস্ত্র, গুরূপদেশ বা! যুক্তি অস্থসারেও 
নিন্মাণ করান যাইতে পারে। তাহাদিগের আকার পরিমিত হইবে, 

মুখ তীক্ষ ও সুক্্ম হইবে» এবং গঠন দৃঢ় ও মনোহর হইবে; এবং এরূপ 

ুগ্রাহী হইবে, যেন তাহার দ্বার! কোন নি দৃঢ়রূপে ধরিতে পার! 

যায়। 

: স্বস্তিক-যন্ত্'অষ্টাদুশ অঙ্গুলি পরিম্তি দীর্ঘ, সিংহ, ব্যাগ্র, কুন্কুর, 
তরক্ষু, ভুল্ল.ক, বৃহৎ ব্যাপ্র, মার্জার, শৃগাল, হরিণ, এর্বারক, কাক, 
'কঙ্ক, কুরর, নীলক, শিকারী পক্ষী, পেচক, চিল, .বাজপক্ষী, গৃধিনী, 
ক্রৌঞ্চ, ভূর্গরাজ, গৃত্র পক্ষী,. অবভঙ্জন ও ননিমুর্খ, এই সকল পঞ্ত- 
পক্ষীদিগের মুখের ন্যায় মুখ ; ও যে খিলের দ্বারা ইহার মধ্যস্থুল বন্ধ 
থকে, তাহার অবকার মসূর কলাইয়ের ন্যায়, এবং গোড়াটী গোল 
অথবা আকুড়শির ন্যাক্স। অস্থির ভিতরে যে শল্য প্রবিষ্ট হয়, তাহাই 
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বাহির করিবার জন্য-এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। (এই যন্ত্রের আঁকার সীড়া- 
শির মত।) 'সনীংশ-বন্ধু (শোন ব। চিম্টা). ছুইপ্রকার | ত্বক্, মাংস, 
সিরা ও স্নায়ুর মধ্যে ফে শল্য থাকে, তাহাকে অনুসন্ধান ও. বাহির কনি- 
বার নিমিন্ত এই ছুই প্রকার সন্দংশ-ঘন্ত্র ক্বন্বত হইয়া থাকে ।: ইহার 
পরিমাণ ষোড়শ অলগলি। তাল ্বাদশ অল.লিঞরিমাণু দীর্ঘ । তা-- 
হার এক মুখ অঞরবা' ছুই মুখই মত্জসণর তালুর ন্যায়। কর্ণ, নাসিক 

এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা! বাহির করিবার কারণ এই 

যন্্ ব্যবহার হয়,। নাড়ী- যন্ অনেক প্রকার এবং অনেক. বিষয়ে 

প্রয়োজন হয়। তাহার এক.দিকে মুখ হইয়া থাক্রে। “সির! বা ধমনী: 

গভির মধ্য, বা শরীরের- অন্য কোন দ্বার মধ্যে, কোঁনপ্রকার শল্য 

থাকিলে ভাগ বাহির করিবার নিমিত্ত, রোগ-পরীক্ষার নিমিত্ত, কোন 

পদার্থ চুষি! বাহির করিবার নিমিত্ত, এবং নানাবিধ কার্যের স্থবিধার 

নিমিত্ত, এই যন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে । সিরা, ধমনী, মলদ্বার এবং 

প্রত্রাবদ্থার ইত্যাদি শুরীরে যে ঘকল শ্োত অর্থাৎ নাঁড়ী 'অধীব! দ্বার 

আছে, তাহাদ্দিগের মুখের পরিষ্াণানুসারে, অথবা স্থানবিশেষে প্রয়ো- 

জনাস্দান্কে, এই যন্ত্রের দীর্ঘত। এবং বিস্তাত হ্ইয় থাকে । (এই ঝর 
নলের ন্যায় |) 

ভগন্দর, অর্শ: আব, ব্রণবস্তি, উত্তুরবস্তি, মুত্রবৃদ্ধি এবঞুদকোদর 

প্রভৃতি 'রোগে যে কল বন্থ প্রয়োঞন হয়, সেই সকল'যন্ত্র এবং অলাবু 

ও শৃঙ্গ-যন্ত্র পশ্চাৎ কহিব। 

শলাকা-যন্ত্রও নানা প্রকার ও তাহাদিগের প্রয়োজনও অনেক বি- 

ষয়ে হয়। যে স্থানে যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে তাহার! দীর্ঘ ও আয়ত 

হইয়। থাকে। তাহাদিগের মধ্যে ছুইপ্রকার শলাকারু মুখ কেচোর 

মত, ছুইপ্রকারের মুখ শরের' পাখার মত, ছুইপ্রকারেঁর মুখ সর্প-ফণার 
মত এবং ছুইপ্রকারের মুগ্প বড়িশের মৃত। শরীরের মধ্যে অনুসন্ধান 

করা) ওষধ আদি বিন্যাঘ করা, মাংসের বাঁ আস্থ প্রভৃতির অত্যস্তরুস্থ 
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কোন পদার্থ চালন করা, এবং শরীর হইতে কৌন" পদার্থ বাঁহির কর! 

এই সকল কারের মধ্যে এক একটা কার্ষ্যে পুর্পোক্ত -ঘই ছই প্রকার 

শল]ক! ব্যবহার হইয়া থাকে। ছয়প্রকার শলাকা, সুখে তুলা-জড়ান” 

ব্রণের স্থান পরিফার করিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়। তিনপ্রকার. 

শ্বলাকা, হাতার মত কাকার এবং খলের ন্যায় মুখ, ব্রণের স্থানে ক্ষার 
এবং ওষধ দিবার. নিমিত্ত ব্যবহার "হইয়া থাকে । (এইখ্যন্ত্ের মুখ ক্র 

চামচের ন্যায় |). তিনপ্রকার শুলাকার. জামফলের 'ন্যায় মুখ, এবং* 

'তিনপ্রকার শলাকার. আঁকুশির মত মুখ, এই ছয়প্রকার- শলাকা 

ব্রণাদি দগ্ধ করিবার, নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় *। একপ্রকার শলাকার 

মুখ কুলের আটির অর্ধখণ্ডের মত, সেই মুখের অগ্রভাগ থলের 'মত, 

এবং তাহার ছুই পার্থে ধার থাকে । নাপিকার ছিদ্রের, মধ্যে আৰ 

হইলে, তাহ! কাটিয়া বাহির করিবার কারণ এই শলাকা ব্যবহার হয়।. 

একপ্রকার শলাকা মাষকলাইয়ের মত স্থল, এবং তাহার দুই দিকে 
পুম্পের মুকুলের ন্যায় মুখ থাকে, তাহা! কেবল চক্ষে অঞ্জন দিবার নি- 
মিত্ত ব্যবহার হয়। একপ্রকার শলাকা, মালতী পুষ্পের বৃস্তের অগ্র- 

ভাগ যে পরিমাণে গোল, সেই পরিমাণে গোল হইয়। থাঝ্ছে। ইহ! 

গ্র্াবের দ্বার,পরিফ্ার করণার্থ ব্যবহার হয়। . 
উপযন্থ্ট। রজ্জু, বেণিক1 (বিনান চুল), পাট, চর্ম, বৃক্ষের অভ্য- 

্রস্থ ছাল, লতা, বন্ত, অগ্টিল! 'নুড়ী। প্রস্তর, মুদগর, হব্ত, পাঁদতল, 
অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, চুল, অশ্খের লৌহ-বলুয় (খুর), বৃক্ষের 

শাখা, গ্ভীবন (থুতু),প্রবাহন, হর্ষননক দ্রব্য, এবং ক্ষার, * অগ্নি ও ওষধ, 
ইহার! উপযন্ত্র। এই সকল উপযস্ত্ের মধ্যে, দেহে এবং দেহের সকল 
অনয়বে, সন্ধিস্থানে, কোষ্ঠে, এবং ধমনী-মধ্যে,'যে স্থানে ফেটা প্রয্ধো- 

জন, সে স্থানে মেইটাই ব্যবহার করিবে। 
যন্রকার্ধ্য চতুর্বংশতি প্রকার ;) যথা,__-ছেবন, ব্রণ-মধ্যে ওষধাদি 

স্পা শী পপশাশশ? শপ শিস 

ক বেশলাকার জানফলের মত মুখ তাহাকে ক জাম্ববৌঠঠ কছে। 



স্থশ্রুত । ৩১ 

পুরণ, বন্ধন, একত্রীকরণ, সংস্থাপন, চালন, - বিবর্তন (গল্টান), বহি- 

ক্লত করণ, গীড়ন (টেপা), পুষ বা রক্তাি নিংসরণের পথ পরিফাঁর 

'কুরণ, আকর্ষণ, আহরণ (টানিয়া বাহির করণ), আক্রমণ, উন্নত করণ, 

তঞ্জন, উন্মথন (উপরে ঠৌচা), চুষণ, অন্ুস্ন্ধান করণ, বিদীর্ণ” করণ, 

সরল করণ, প্রক্ষালন, দগ্ধ করণ এবং মার্জন । 
এস্লে প্লেক কহিতেছেন। . | 

শরীরস্থ শল্য অসংখ্য প্রকার হইয়। থাকে । অতএব বুদ্ধিমান, 

বৈদ্য স্থান-ভেদে যুক্তি অনুসারে ন্ত্রকাণ্য প্রয়োগ করিবেন। 

যন্ত্রের দ্বাদশপ্রকার দোষ ঘটিয়' থাকে । থা, অতিস্থল, সার- 
রহিত, অতিদীর্ঘ, 'অতিহস্ব, গ্রহণের অযোগ্য, বিপরীতভাবে গ্রহ্ণীয়, 

বক্র, শিথিল, অতিশয় উন্নত, মুছু-কীলক, (১) মুছু-মুখ (২) এবং দৃছ- 

পার্শ। যে যন্ত্র এই সকল দোষরহিত, এবং প্ররিমাণে অষ্টাদশ" অঙ্গুলি, 

তাহাই প্রশস্ত। মনেই বুন্বই শন্ত্-ক্রিয়াতে ব্যবহার করিবে। 
_ শ্স্থলে শ্রোক্ষ কহিতেছেন্। 

শরীরস্থ,শল্য দৃশ্যতাবে থাকিলে, দিংহমুখাদি শুস্ত্ের দ্বারা, এবং 
অনৃষ্তভাবে থাকিলে, ক্বমুখাদি যন্ত্রের ঘারা, অল্পে অল্পে শান্ত্র এবং' 
যুক্তি অস্কুদারে বহিষ্ুত করিবে। সকল যন্ত্রের অপেক্ষা কঙ্কমুখ যন্ত্রই 

শ্রেষ্ট, যেহেতু শরীরের সর্ব স্থানে ইহ্কে নির্ধি্বে প্রবেশ করান 

যায়, ব্রণমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ঘুরান যায়, এবং ইহার ছার শরীরস্থ 
শল্যকে দৃঢ়ব্ূপে ধারণ করিতে পারা যায় ৃ 

অক্টম অধ্যায় | 
শঙ্ত্-ব্যবহারের প্রণালী। 

শত্ত্র বিংশতিপ্রকার, যথা-মওলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্, 
মু্রিকা, উৎপল-পত্র, অর্ধধার, সুচী, কুশপত্র, আচীমুখ, শরানী মুখ, 

রা ১৫১) মৃছু- কীলক অর্থাৎ যাহার খিল অ' আল্গা ৃ  

(২) মৃদ্মুখ বা মৃদু-পার্খ অর্থাৎ মুখ বা ধার ভো তন মোটা। 



৩২ স্থশ্রুচত ৷ 

অন্তমুখ, ত্রিকৃচ্চক, কুঠারিকা, ' ব্রীভিমুখ, আরা, বেতসপত্র, বড়িশ, 

দন্তশস্কু এবং এষণী,। .এই সকল শস্ত্রের মধ্যে মগ্ুলাগ্র এবং করগাত্র, 

ছেদন ও লেখন (১) কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধিপত্র, নথশন্ত্র, মুদ্রিকা* 

কাত পত্র, এবং অদ্ধধার, এই কয়েকপ্রকার শস্ত্র, ছেদ অথবা ভেদ 

করিতে হইলে ব্যবসার করিবে । সুচী, কুশপত্র, আচীমুখ, শরারীসু 

অন্তর্থ এবং ত্রিকৃর্চক, স্রাব (২) করাইতে হইলে এই কয়েকপ্রকার 
শস্ব ব্যবহার করিবে । 'কুঠারিকা, ভ্রীতিমুখ, আরা, বেতসপত্র এবই 
সু বিদ্ধ করিতে ভইলে এই কয়প্রকার শস্ক ব্যবহার করিবে । 
শরীর হইতে কোন পদার্থ আহরণ করিতে হইলে, বড়িশ এবং দস্তশঙ্ক 

এই ছই শক্ত বাবহাঁর করিবে । শরীরের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, 

অথবা,শরীরের মধো কোন পদার্থ উচ্চস্থান হইন্তে নীচে নামাইতে 

হইলে, এষণী ব্যবহার করিবে | সেলাই করিতে হইলে স্ুচী-বাবহার 
করিবে। এই আটপ্রকার কাধ্যে শত্ত সক .ব্যবছত হইয়া থাকে । 

অনন্তর শরীরে প্রস্বোগ করিতে হইলে, কোন্ শস্ত্র্কে কিন্ূপে ধরিতে 
হয়, তাহা সংক্ষেপ্ষে করিতেছি । বৃদ্ধিপত্র নামক শন্্রক্ষে কৃস্ত (বাটা) 

এবং ফল্কের মধ্যস্থলে ধরিবে। ' ভেদ করিতে ইইলে সকল শস্ত্রই 
এইরূপে ধারণ করিতে হয়। বুদ্ধিপত্র এবং মগ্ডলাঞ্জ, এই ছুই'শন্্বকে 

তস্ত কিঞ্চিত উত্তোলন করিয়া অর্থাৎ কনুইট্রী কিছু উদ্ধাদকে তুলিয়! 
ধরিতে হয়। লেখন-ক্রিরা করিতে হইলে অনেক শস্ত্ই এইবূপে 
ধারণ করিতে হয়। শ্রাব করইতে হইলে বৃত্তের অগ্রভাগে ধরিতে 

হ্ন। কিন্তু বালক: বৃদ্ধ, কোমলাঙ্গ, ভীরু, নারী, -রাঁজ1*ও রাজ পুক্র- 
দিগের শরীরে আব করাইতে হইলে, ত্রিকুচ্চক নামক শস্ত্ ব্যবহার 

করিবে । করতলের মধ্যে শস্বের বৃ্ততাগ আচ্ছাদিত “রাখিয়া, অঙ্গ 
রং ০ দারা ্ বীহিদুখ হা ধারণ কি কুঠারিকাকে 

(১) লেখন-কায্য ভি ৎ আচড়ান বা ছাল তোল! । 

(২) আাব অর্থাৎ ব্রণ হইতে রক্ত পুযাদি নিঃনারিহ কর! । 
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বামহস্তে ধরিবে, এবং দক্ষিণ হন্ডের অ্গষ্ঠ দ্বারা ঞমধ্যম অঙ্গুলি চাঁপিয়া 

ঝলাখিয়া সেই মধ্যমাঙ্থুলির দ্বারা কুঠারিকার উপরি অশঘাত' করিবে । 

আর, করপত্র এবং এবণী, এই তিন শর্রকে মূলে (গোড়াঙ্ে), ধরিতে 

ও অপরাপর শশ্র সকলকে কার্যের স্ববিধ! বিবেচনা করিয়! 

ধারবে। শর্ত সকলের যেরূপ নাম, সেই উন্থুপারে শাহাদিগের আকার' 

হইয়া.থাকে । তাহাদিগের মধ্যে নথশল্ত্র এবং এষণীর পরিমাণ অষ্টা-. 

সুলি। ুচীর পরিমাণ পশ্চা্ৎ কিব। বড়িশ এবং ্তশঙু এই ছুই 

শস্কের অগ্রভাগ কিঞ্ধিৎ নত, তীক্ষ-কণ্টক-বিশিষ্ট, এবং বের নুত্তন 

'পত্রের স্তায় মুখ । এষণী শঙ্কের আকার এবং মুখ কেঁচোর মত। | 

মুদ্রিকাশশস্ত্ের পরিমাণ কনিষ্ঠঙ্ুলির ' অগ্রপর্কের মত। শরারী-মুখী 
'শস্ত্রের পরিমাণ দশ অঙ্গলি। ইচ্াকে কর্তত্বী (কাটারি) কছে। 

অবশিষ্ট সকল শস্ত্ের পরিমাণ ছয় অঙ্গুলি। দুঁ়ররূপে ধরিবার উপাঁর 

থাকা, উত্তম লৌহে নির্মিত হওয়া, উত্তম ধার এবং উত্তম গঠন হওয়া, 

মুখের অগ্রভাগ স্থমমাহিত হওয়া, এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর না হওয়া, 

এইগুলি'.শক্ের গুণ। বক্র, ধার-রছিত, ভগ্ন, খরধার, অতি, 

অভিসৃক্ষ, অতিদীর্ঘ ও অভিহ্স্ব, শঙ্পের এই অষ্টপ্রকার দৌোষ। যে 

শস্তে সহ সকল দোষ নাই, তাহাই ব্যবশ্তার করিবে। করপত্রই কেবল 

থরধার-বিশিষ্ট ব্যবহার করিবে । যে .হেতু তাহাতে অস্থি ছেদন 

করিতে হয়। | 

শন সকলের ধার অর্থ্ৎ তীক্ষত! ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । ভেদনকারী 

শঙ্সের মসূর কলায়ের পরিমাণ, এবং লেখনকাদী শস্ত্রের অর্ধ মস 

পরিমাণ ধার হইয়! থাকে ॥ বেধনকারী ও বিশ্রীবকারী শত্ের কৈশিকী 

অর্থাৎ কেশের স্তায় সুক্ষ এবং ছেদনকারী শস্ত্রের কেশৈর অদ্দভাগ 

পরিমাণে সূক্ষ্ম; ধার হইয়া থাকে 7 তাহাদিগের »পায়ন। অর্থাৎ পা'ন 

তিন্রকাঁর ; যথ! ক্ষার, জল, এবং তৈল * | 

পায়না (পাল) দিতে হইলে শস্ত্রকে অগ্নিতে দগ্ধ কদিয়। পরয়োজনানুসারে 



৩৪ সুত্র + 

শর, শলা আথবা স্বস্থি ছেদন করিতে হইলে, শস্কে ক্ষার পায়ন 
বিধি। মাংসের ছেদন, ভেদন বা পাটন করিতে হইলে, শস্ত্রে বিশুদ্ধ 

জল পায়না*বিধি। এবং সিরা বিদ্ধ অপবা স্নায়ু ছেদন করিতে হইলে 

শস্্ে তৈল পায়না বিধি। শঙ্ত্র সকল শাণিত করিবার নিমিত্ত' মাষ- 
কলায়ের ন্যায় বণবিশিষ্ট শিল। বাবহার করিকে। এবং শঙ্মের ধার 
সমভাবে থাকে, এজন্য শালসলী কান্ঠের ফলক. মধ্যে তাহাদিগকে 
রাখিবে। ও 

, এশ্থলে প্লোক কহিতেছেন। 

যে শন্ত্র এপ শাণিত, যে তদ্দারা রোম ছেদন কর! যায়, স্ন্দর-. 
গঠন এবং এরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট,-যে ' দৃঢ়রূপে ধর! যায়, সেই শন্ত্রই 

শস্ত্রক্রিয়াতে ব্যবহার করিবে। ূ 

'ৰাশ, স্কটিক, কাচ, 'কাচ-লবণ, জৌক, অগ্নি, ক্ষার, নথ, গেজী 

(লতা বিশেষ), শেফালিকা- 'পত্র, বৃক্ষাদির অঞ্ধুর, বাল (চুল) এবং 

অঙ্গুলি, এইগুলি শস্ত্রের অনুকল্প। শিশু এবং যাহারা, শন্ত্র দেখিলে 

ভয়ু পায়, তাহাদিগের শরীরে ছেদ বা ভেদ ক্রিয়া করিতে" হইব্লে, 

বুদ্ধিমান বৈদ্য শস্ত্রের পরিবর্তে বংশ, স্ফটিক, কাচ বা কাচলব্গ 

বাবার করিবে। ছেদ, ভেদ এবং আহার্যয ক্রিয়া নথ:সাধ্য হইলে 

নথই ব্যবহার করিবে। ক্ষার, মগ্নি এবং জলোৌকার প্রণালী পম্চাৎ 
কহিব। মুখে এবং চক্ষের পাতায় যে সকল রোগ জন্মে, তাহাতে 

শ্বাক করাইতে হইলে, গোক্ী এবং শেফালিকা- পন ব্যবহার করিবে। 

ঝ্্ ক্রিয়া (শরীর মধো অনুসন্ধান) করিতে হইলে, এষণী অলাভে 

কেশ,*অঙ্গুলি ও অস্কুর ব্যবহার করিবে । এই সকল শন্ত্র বিশুদ্ধ লৌছে 

বিজ্ঞ কর্মৃফারের দ্বারা নির্মাণ করাইবে ।* যে বৈদা শস্ত্রের প্রয়োগ" 
জানেন, তাহার নিত্য পিদ্ধি লাভ হয় । অতএব বৈদোর প্রথমে 

শন্গে পরিচিত হওয়! প্রয়োঙ্জন 1 * | 

ক্ষরজূলে, বিশুদ্ধ জলে অথবা তলে মগ্র করিতে হয়। ইহাকেই পান দেওয়। বলে। 



নবষ"অধ্যায় । 

চিকিৎসা করিবার বিধি ও রোগ-জ্ঞানের উপায় | 

শিব্য সর্বশান্ত্রের অর্থ জ্ঞাত হইজেও; গুরু তাহাকে ছেদনীয়াদি 
এবং স্নেহাদি ক্রিয়ার প্রণ্শলী উপদেশ করিবেনা বারংবার উত্তমরূপে 
শ্রেবণ করিলেও, শিক্ষা না, করিলে কদাপি কর্ম করিবার যোগ্যতা জন্মে 
না। অতএক শ্গীরে ঘেষে প্রকারে ছেদন কর্শরতে হয়, পৃষ্প; ফল, 

অলাবু, তরমুজ, শশ।, কীকুড়, কুম্মাণড প্রভৃতি দ্রবো, সেই সেই প্রকার 

ছেদন করিবার প্রণালী দেখাইবেন, এবং উৎকর্তন (ঠ্বব তুলিয়া লওয়া) 

ও পরিকর্তন খেগড খণ্ড ঝরা) প্রভৃতি ক্রিয়ারও উপদেশ দিবেন । 
শ্মের থলিতে ও পশ্বাদিন মৃত্রক্থলীতে জল এবং গন্ধ পরিপূর্ণ করিবেন-। 

তদনস্কুর শ্লরীরে যেরূপ ভেদ-ক্রিয়া * করিতে হয়, সেই রূপ ভেদ- 

ক্রি তাহাতে করিয়। দেখাইবেন । শরীরে যে রূপ লেখন (আচড়ান 
বা ছাল-তোলা) করিতে হয়ঃ তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, রোমবিশি 

বস্তুত চন্মখণ্ডে লেইরুপ লেখন করিয়া গ্লেখাইবেন ।. ব্বেরূপে বেধন 

করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে “হইলে, মুত পৃশুর সিরাতে এবং পরো 

নালে সেইরূপ বেধন করিয়া দেখাইবেন।+ এষণ (শরীর মধ্যে অন্ু- 

সন্ধান) করিবার প্রণালী শিক্ষা, দিতে হইলে, শুফ অলাবুর মুখে ঘুণ 

কর্তৃক জীণ কাষ্ঠে, এবং বংশ.নালে এষণ করিয়া! দেখাইবেন। আহরণ. 
(শরীরের ভিতর হইতে কোন পদার্থকে টানিস্বা বাহির করণ) করিবার 

প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে, পনস ওর বন্বী ফলে), বিন্ব ফলের শস্ো, 

এবং মৃত পশুর দত্ত, সেহরূপ আহরণ করিয়। দেখাইবেন । শরণ 

হইতে ষেরূপে শ্রাব করাইতে হয়, শান্মলী-কাষ্ঠের খণ্ডে মোম লিগ 

করিয়া, তাহাতে সেইরূপ স্রাব করাইবার প্রণালী দেখাইবেন। এবং 

শরীরে যেরূপে গীবন (সেলাই) "করিতুত হয়, তাহার শিক্ষা দিতে 
ক 

* অলাধার, মুত্রাধার বা ব্রণ সপে পৃষের আধার-স্থাদ শত্তের দ্বার! হেদ করা। 
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হইলে, সুক্ষ ঘন বস্ত্রের এবং ছুই থণ্ড কোমল চর্শের প্রাস্তভাগে সেই- 
রূপ সীধন করিন্না *দেখাইবেন। শরীরের যেস্থানে -যে রূপে বন্ধন 

করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হষঈলে, মৃত্তিকা! নির্মিত পুরুষের অঙ্গ 
গ্রত্যঙ্গে বন্ধন করিয়! দেখাইবেন। »কর্ণের ঈদ্ি-স্থানে ষেপ্রকার 
বন্ধন করিতে হয়, কোমুল মাংদপেশীতে ও পদ্মের নালে সেইপ্রকার 

বন্ধন করিয়। দেখাইবেন। শরীরে যেরূপে ক্ষারকার্ধ্য বা! অগ্নিকার্ধ্ 

করিতে হয়, তাহার শিক্ষাদিতে হইলে, কোমল নীিখতে সেইরূপ 
ক্ষার বা অগ্নি কার্ধ্য করিয়া দেখাইবেন। নলের দ্বারা যেরূপে বর্তি' 

ক্রিয়া (মল অথবা'মৃত্র নিঃনারিত-করণ) রুরিতে হয়, অথব! ব্রণের 

খভ্যন্তরস্থ পুস্থান হইতে যেরূপে পূযাদি নিঃসারিত করিতে হয়, জল- 

পূর্ব ঘটের পার -ক্রোতে, অলাবুর মুখে,” অথবা সেইরূপ অন্য কোন 

দ্রব্যে, সেই প্রকার কাধ্য করিয়। দেখাইবেন |. 

এই প্রকার দ্রব্য সকলে, যথাবিধিক্রমে শস্্রক্রিয়। অভ্যাস করিলে 

মেধাবী বৈদ্য চিকিৎসা-কালে অবসন্ন হুইয়॥ পড়েন না। .অতএব শস্ত্, 

ক্ষুর এবং অগ্নি 'ক্রিয়াতে পারদ হইতে ইচ্ছা করিলে, শিক্ষা- কালে 

যে উদ্দেশে যে ক্রিয়া থে প্রণালীক্রমে' অভ্যাস করিবেন, অন্যত্র চি- 

ফিৎসা কালেও সেই, উদ্দেশে সেই ক্রিয়া সেই প্রগালীতেই নির্বাহ 
করিবেন। 

দশম অধ্যায় । 

চিকিৎসকের. কর্তব্য এবং রোগ্জ্ানের উপার। 

শান্তর এবং শাস্ত্রের মন্্র'অবগত হইলে, কর্ম * দেখিলে ও লিক্ষা 
করিলে, এবং শাস্ত্রের অর্থ কহিতে সমর্থ হইলে, রান্ব। কর্তৃক অনুজ্ঞাত 
হইয়া, অল্প নথ এবং রোম ধারণপুর্ব্বক, পবিত্র দেহে শুর বস্ত্র পরিধান 
করিয়া, ছত্র, দণ্ড ও পাদুকা ধারণু করিয়া» ধীর-বেশে, বিশুদ্বণ্মনে, 
অক্পট-হৃদয়ে সকলকে কল্যাণ-বাক্যে সন্তায়ণ করিতে করিতে, সকল 

কণ্ধ শবে এলে শত্ত্-তরিয়। এঘং নেহাদি-ক্রিয়া বুঝায়। 
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প্রানীর মিত্রশ্বরূপ হইয়], বৈদ্য, চিকিৎসা! করিবার নিমিত্ত রাজপথে 
গমন করিবেন । | 

দুত এবং পক্ষীর লক্ষণের দ্বার! মঙ্গলামঙ্গল অবগত হইয়া, রোগীর 
গৃহে প্রবেশপুর্ব্বক দর্শন, স্পর্শ এবং প্রশ্ন করিবেন। কোন কোন পণ্ডিত 

কহেন যে, এই তিন উপাঁয়ের দ্বারাই প্রায় সকল রোগ নির্ণয় করা যায়। 

কিন্ত তাহাতে সম্যকৃজ্ঞান হয়না । রোগ-জ্ঞান্নের উপায় ছয় প্রকার, 

শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আম্বাদন, প্রাণ এবং প্রশ্ন । ব্রণ হইতে যে বস্তু 
পুযাদির শ্রাব হয়, সেই শ্রাবের ভেদ. শ্রবণের দ্বার! জান]! যায়। কারণ 

যথন ফেণার সহিত রক্তনিঃসরণ হইতে থাকে, তখন বাযুও তাহান্র 

সহিত শবুসহকারে নির্গত হয়। ব্রণ হইতে যে সকল পুয রক্ত প্রভৃতি 

পদার্থ নিঃস্যত হয়, তাহাদিগের দোষ গুণ বর্ণনার স্থলে এইটী [বিশেষ 

করিয়! বলিব। জ্বর এবং শোফ (ফুল) রোগে, শীতলতা, উষ্ণতা, 

মস্থণতা, কর্কশত। (সমান ন1 হওয়া), কোমলতা এবং কঠিনতী, 

শরীরের বা শ্বীত স্থানে এই সকল গুণ স্পর্শের দ্বার.জান যায়। 

শরীরের ক্ষীণতা, স্থলতা, পরমাযুর লক্ষণ, বল, বর্ণ এবং বিকৃতি, দর্শনের 

দ্বার জানা যায়। প্রমেহ আদি রোগে, ক্ষরিত মেহ আদর স্বাদ 

আম্বাদনের দ্বারা জানা বার । ব্রণ অথব। অন্য রোগে, শরীরের গন্ধ- 

বিশেষে দ্বারা মৃত্যুলক্ষণ জান! যায়। এমত স্থলে প্রাণের দ্বারা রোগ 

নিণয় হইয়া থাকে | দেশ, কাল, জাতি, প্রকৃতি, ভদ্বের উৎপ৪, 

বেদন। বৃদ্ধি? বল, অগ্নির দীপ্তি, বাষু, মুত্র ও পুরীষের সরলতা, ভ্ত্রপোক- 

দিগের রজোনিঃসরণ হওয়া, এবং* কালবিশেষে পীড়ান হাস নাদ্ধি 

হওয়1, রোগীর সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি প্রশ্রের দ্বার জানা যায় । 1যনি 

সব্বদা নিকটে থাকেন এবং সকল অবস্থ। জানেন, রোগীর এমত আত্মীয় 

লোকের দ্বারা এ বিষয়গুলি জানিবেন। 

ঠ 
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এস্লে গ্লোক কহিতেছেন। 

বিকার * ন! হইয়াও বাহিরে বিকারের ন্যাঁয় দেখাইলে, বৈদোৰ 

নিকটে রোগীর প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিবার কিছুমাত্র অন্যথ! হইলে, 

অথবা রোগনির্ঘয়ে কোন অন্যথ। হইলে, চিকিৎস-কালে বৈদ্য মুগ্ধ 

হইয়! পড়েন। | | 

রোগটী সম্যকরূপে পরীক্ষ! করিয়া, সাধ্য হইলে আরোগা হওয়! 
পর্যন্ত চিকিতয। করিবে, যাপ্য হইলে অর্থাৎ একেবারে আরোগ্য হই" 

বার না হইলে স্থগিত করিরে, এঝং অপাধ্য হইলে পরিতাগ করিবে। 

রোগ: সংবৎসর ভোগ. করিলে রোগীকে প্রায়ই চিরিতমা করিবে না। 

কারণ, রোগ সাধ্য হইলেও দীর্ঘকাল ভোগ করিলে প্রায়ই অপাধা হইয়। 
উঠে। (তেদাধ্যাম়ী, রাজা, স্ত্রীলোক, বালক, বুদ্ধ, ' ভয়খল, রাজ-ভৃতা, 

ধূর্ত, ছুর্ধাল, বৈদ্য-নিন্দকৎ রোগ-গোপনকাদী, দরিদ্র, 'কগণ, জ্রোধা, 

অহিতাচারী এবং অনাথ, ইহাদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে, বোগটা 

সাধ্য, যাপ্য কি অসাধা, এইটা নিণয় করিয়া চিকিৎসা করিলে; ধন্র, 

অর্থ, কাম এবং যখঃ লাত হয়। 

বৈদয স্ত্রীলোকের মঞ্িত কদাচ আলাপ বা পরিহান করিবেন না। 

এবং স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে আহারীয় দ্রর্য ব্যতিরেকে অন্য কোন 
দ্রব্যই গ্রহণ করিতেন না। 

একাদশ 'অধ্যায়। 

ক্কার-পাক ও প্রয়োগ । 

ছেদন, ভেদূন এবং লেখন কার্ধ্য সম্পাদন করে রলিয়া, বাঁযু, পিত্ত, 
কক. এ |শ্রদোষ নষ্ট করে বলিকা, এবং বিশেষতঃ ক্রিয়ার অবচারণ 

(লমানভাবে সর্ধাএত তওয়) হয় বালয়া, শন এবং শস্ত্রের সদৃশ 
সী পা শশী তাস সী 7 তি পিসি 

শ শীশীপিসসীপি্পপা 7 শিশিশীসশীত শ্পিস। শীলা ৩. শ ৮০০ পিপি শি 

ক থে কেশ (রাগ হউক, দাদ রোগের নরল গতি ন!হহয়। অন্যান্যপ্রকার দোষ 

দবটে, ভবে নেইডাই সেহ (খোগের একার অন%1 অথবা বিকৃতি-ভাব-ঝিতে হইবে | 



হশ্রেত। ১১৯১ 

সকল ভ্রবা অপেক্ষা ক্ষার সমধিক কার্ধ্যকারী *। ইহার দ্বার! রক্ত 
পৃযাদি ক্ষরত হয়, অথবা ব্রণ এই কালে বিনষ্ট হয়, একারণ ইহাকে 

ক্ষার বলে। নান! প্রকার ওঁষধের সংযোগ থাকায়, ইহ! বাত, পিত্ত, 

শ্রেশ্বা, এই ত্রিদোষেরই শান্তি করে। শ্বেতবর্ণ প্রযুক্ত ইহাকে সৌম্য + 

বল! যায়। সৌমা ভইঞ্পেও দহন, পচন এবং বিদারণ করিবার শক্কি 

ইচাতে থাক! অসম্ভব নতে। উঞ্ণ-বীর্যযের ওষধি সকল অধিক পরি- 

মাঁণে সংযোগ, থাকায়, ই কটু, উষ্ণ এবং তীক্ষু গুণবিশিষ্ট। পাচন, 
বিলয়ন (লোপ করা), শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্তন, এবং লেখন, 

এই সকল ক্রিয়া ক্ষারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহ1 সেবন .করিলে কৃমি, 

আম, কু, কফ, বিষ এবং মেদ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে সেবন 
করিলে পুরুষত্তের- স্থানি করে। ক্ষার ছইপ্রকার,--প্রতিসারণীয় 
(লেপনযোগা), এবং পানীয় (পানযোগ্য)। কুষ্ঠ, কিটিত (সাথার 

উকুন), দত্র, কিলাস (ছুলি),' মণ্ডল (মগ্ডুলাকার' কুষ্ঠ), ভগন্দর, 

আব, দুষ্ট-ব্রণ, নাড়ী-ব্রণ, চন্মকীল (আঁটিল. বিশেষ), তিলকালক 

(তিল), স্যচ্ছ (জরুর), বাঙ্গ (মুখে বিবর্ণ দাগ বিশেষ), মশক 

(আচিল), বাহাব্রণ, কমি, বিষ ও অর্শ, এই সকল রোগে প্রতি- 

সারণীয় ক্ষার বিধেয়। এবং উপজিহ্বা (আলল্িবের রোগ), অধি- 

জিহ্বা (গিহ্বার রোগ "বিশেষ), উপকুষ্ন ও. দস্ত-বৈদর্ভ (এই: ছুইটা 
দন্ত-রোগ বিশেষ), এবং তিনপ্রকাঁর রোহিণী রোগ গেল-রোগ 

" ইহার তাৎপধ্য এই যে, বিধি অনুনারে ক্ষারের দ্বার! দগ্ধ করিলে, ব্রণের 

অন্তরগ্থ সকল স্থানের এবং সকল দোষের নমানভাবে এবং সম্যক্রূপে প্রতিকার 

করা হয়। 

+ আনাদিগের প্র(চীন পণ্ডিতগণ এই ত্রহ্মাগুস্থ সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়াকে ছুই- 

প্রকারে নিভক্ত করেন। প্রথম, সুয্যাংশসস্তৃত আগগ্রের, দ্বিতীয়, চন্দ্রাংশদডূত নৌময) 

ইহাতে সৌন্য শব্দে শীতলও বুঝ[ইতে পারে। 



৪০ স্বশ্রুত"। 

বিশেষ), এই সপ্তপ্রকাঁর মুখরোগেও ও ক্ষার বিধেয় *। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে এই সকল রোগে ক্ষার শন্তরতুলা কার্য্যকারী । গরল, 
গুল, উদর-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা অশ্মরী, 
অস্তব্র্ণ, কৃমি, ব্ঘদোষ এবং অর্শঃ, এই সকল রোগে পানীয় ক্ষার 

বিধেয়। বালক, বৃদ্ধ, হূর্ধল এবং পিত্ব-প্রক্কতি-বিশিষ্ট), ইহাদিগের 

পক্ষে ক্ষার হিতকর নছে। এবং রক্-পিত্ত, জর, ভ্রম, মত্তততা, মৃচ্ছ! ও 

তিমির-রোগ, এই সকল রোগে, অথবা এইরূপ অন্যান্য রোগেও ক্ষার 

ছিতকারী নঙথে। 

এই ক্ষারকে অন্যান্য ক্ষারের নায় শ্রাবিত করিয়। (চোয়াইয়) 

লইবে। অন্যত্র ইহার বিশেষ কহিব। ক্ষার তিনপ্রকার, মৃদু, মধ্য 
ও তীক্ষ। ইহ্! প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎ কালের প্রশস্ত দ্বিবসে, 

উপবাস করিয় ও শুচি হইয়া, পর্বতের সাহু প্রদেশ-মধ্য প্রশস্ত স্থানে 

জাত, মধ্যম-বয়স্ক, শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ অথণ্ড ঘণ্টাপারুল বৃক্ষকে অধিবাস 
(আমন্ত্রণ) করিয়! রাখিবে * পর দিবসে এই মন্ত্র পাঠপুর্বক তাহাকে 

উৎপাটন করিবে । মন্ত্র--হছে অগ্নি-বীর্য্, হে* মহ]-বীর্যা, তোমার 

বীর্য নষ্ট নাঁহউক। হে কল্যাণ, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া 
আমার কাধ্য সাধন কর। আমার কার্য সাধন হইলে শ্বর্গলোকে 
গমন করিবে। | 

অনস্তর সহম্র রক্তপৃষ্প ও সতত শ্রেতপুন্পৈর দ্বার! হোম করিবে । 

পরে সেই বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাযুশন্য স্থানে সংস্থাপন “করিবে, ও. 

তাহার উপর স্ুধা-শর্কর1 (ঘুটিং, যহাতে চুণ হয়) প্রক্ষেপ করিয়া, তিল- 

বৃক্ষের কাষ্ের দ্বারা দগ্ধ করিবে । অগ্নি নির্বাণ হইলে, এর বুক্ষের 

*  এইগ্রন্থের মতে উপজিহ্বা, অধিজিহবা, উপকুশ, দস্তবৈদর্ভ এবং তিনপ্রকার 

রোহিণী রোগ, এই সপ্ত প্রকার রোগকে, মুখ-রোগ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 

গ্স্থান্তরে রোহিণী রোগই অষ্টাদশ প্রকার নিণীত হইয়াছে, এবং অধিজিহবা, উপজিহ্ব। 

গ্রভৃতি মুখ-রোগ তাহার অন্তর্গত বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। 
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এবং শর্করার ভশ্ম পৃথৃক্ পৃথক্ রাখিবে। কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ-পলাঁশ, 

পালিতামাদার, বহেড়া, সৌদাল, লোধ, আকন্দ, মনসা-সিজ, আপা, 
পারুল, ডর-করঞ্জা, বাকস, কদলী, চিতে, নাটা-করঞ্জা, অঞ্জুন- “বৃক্ষ, 

কাষ্ঠ-মল্লিকা, করবীর, ছাতিম, গণিকারী, কুঁচ এবং চারিপ্রকাঁর ঘোষা- 

ফল, এই সকল বৃক্ষের মধ্যে কোন বৃক্ষের ক্ষার করিতে হই্লে, তাহার 

ফল, মূল; পত্র ও শাখ। সকল একত্র করিয়! পূর্বোক্ত বিধান ক্রমে দগ্ধ 

করিতে হয়। দ্রোণ-পরিমাণ (৩২ শের) ভম্ম, ছয়গুণ জলে অথব। 

গোমুত্রে আলোড়ন করিয়া, বস্ত্রের দ্বারা ২১ বার ছ্ঁকিবে। পরে বৃহৎ 

, কটাহে হাতার দ্বরা অল্প অল সঞ্চালনপূর্ব্বক জ্বগ্নিতে পাঁক করিরবে। 

সেই জল যখন, নির্মল, রক্তপর্ণ, তাঁক্ষ এবং পিচ্ছিল হইবে, তখন বৃহৎ 

বন্ত্রথগ্ডে ছাকিয়া, অসার, ভাগ (পিটে) পরিত্য।গপুব্বক পুনর্বার 

অগ্নিতে'পাক করিবে। অনন্তর অগ্ধশের পরিমাণে সেই.ক্ষার-জল 

লইবে। ঝিনুক ও শঙ্খনাভি অগ্নিতে দঞ্ধ করিবে । অগ্নিবর্ণ হইলে, 

এ ছুই দ্রব্য এবং নাটাবীজ ও পূর্বোক্ত শর্করা-ভন্ম, এই চারি ভ্রব্য 

প্রত্যেকে ৮ পুল পরিমাণ (৩২ তোলা) লোহ-পাত্রে রাখিয়া, পূর্বোক্ত 

অর্ধশের ক্ষারজলের দ্বারা পেষণ করিবে । পেষণ*কর] হইলে, এঁ সকল 

দ্রব্যকে দুই তদ্রোণ পরিমাণ ক্ষারঞ্চল প্রক্ষেপ করিবে। অনস্তর 

হাতার দ্বারা নিম্ন সঞ্চালনপূ্বক স্থিরচিন্তে সেই ক্ষারজল পাক 
করিবে। পাক যেন অতিশয় ঘন না হয়, এবং অতিশয় তরলও না! 

থাকে । পাকের এইরূপ অবস্থায় দেই ক্ষার চুল্লী হইন্তে নামাইয়া 

ও লৌহ-কলমে রাখিয়া, কলদীর মুখ বদ্ধপুর্র্বক [নর্জন স্থানে রাখিবে। 
ইহাই মধ্যম ক্ষার। প্রক্ষেপ দ্রব্য মা. দিয়, এবং সমাকৃপূপে সঙ্গ 
লিত করিয়। পাক করিলে, মৃদু ক্ষার হয়। * দ্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি, চিত্রক- 

লাঙ্গলিক! (বিষ-লাঙগুলে), নাটা-করঞ্জ, প্রবাল, মুরামাংসী, খিইলবণ, সাজী- 

মাটা, স্বণক্ষারী লতা, হিস্গু, বচ এবং শৃরঙ্গীবিষ, এই সকল ৬ব্যের মধ্যে 

যাহ! ষাহা পাওয়। যায়, তাহা নমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চু? কারবে। 
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সেই চূর্ণ শুঞ্ি-পরিমাণে ২ তোল) ক্ষারজলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক 
করিলে, সেই ক্ষার পাক্য-গুণ-বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ শ্ফোটকাদি বা 
স্লীত-স্থানে প্রশ্নোগ করিলে পাকিয়! উঠে)। ইহাই তীক্ষ ক্ষার। এই 

তিনশ্রকার ক্ষার, ব্যাধির অবস্থান্থনারে গেবন করিবে। ক্ষীণবল 
হইলে ক্ষার়োগক সেবন করিবে, তাহাতে .বল-বৃদ্ধি হয়। 

অতি তীক্ষ অথব1 মৃছু না হওয়া, শ্বেতবর্ণ, নিশ্খল এবং পিচ্ছিল 
হওয়া, এবং ভ্রবকারী, বলকরও (শরীরের . মধ্যে) শীত প্রবেশকারী 
হওয়া, ক্ষায়ের এই আটপ্রকার গুণ। অতিশয় মৃদু,. অতিশয় শীতল, 

. অভিপয় তীক্ষ, অতিশক্ন গ্রবেশকারী অথবা অতিশয় ধন হওয়া, অপক্ক 

থাক1, অথব! দ্রব্যহীন হওয়া, ক্ষারের এইগুলি দোষ। * 
ক্ষারসাধ্য রোগে, পঞ্চমাধ্যায়ের বিধানমমতে প্রয়োজনীয় দ্রুব্যগুলি 

অগ্রে আহরণ করিয়া, বায়ুশূন্ত এবং প্রতিবন্ধকরহিত স্থানে রোগীকে 
উপবেশন করাইবে। অনন্তর রোগীর পীড়িত স্থান নিরীক্ষণপূর্ববক 
পরিফষার করিয়া, ও অল্প অল্প ছাল তুলিয়!, শলাকার. দ্বার ক্ষার-পাত 

করিষে। ক্ষার-পাত করিয়া, একশত বাক্য বলিতে যত টুকু ময় 
প্রপ্লোজন, সেই পরিমাণ কাল অপেক্ষা করিবে। 

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োর্গ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সেইটা দগ্ধের 
লক্ষণ । . স্বত-মধু-সংযুক্ত অস্প-বর্গ * তাহাতে. প্রয়োগ করিলে, দগ্ধ- 
জনিত আল! নিবৃন্তি হয়। যদি গাঢ়তর দগ্ধ হওয়! প্রযুক্ত শাস্তি ন! 
হয়, তাহাতে এই আলেপন প্রয়োগ করিবে,__-অগ্-বর্গ, কাঞ্জি, বীজ 
(জীবস্তী-বীজ)) তিল এবং যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, 

একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে যষ্টিমধু ও ঘ্বত সংযুক্ত তিলবাটা, 

* অন্প-বর্গ প্রভৃতি কতকগুলি বর্গ পশ্চাৎ বল হইবে, এবং কোন্টী উবীর্ধয 

ও কোন্টা তীক্ষ, তাহাও জান! যাইবে। 

ক্ষারের চিকিৎনা এক্ষণে দেখা যায় ন1। ডাক্তারের যে কাকী দ্বারা পীড়িত 
স্থান ক্ষত করেন, তাহাতে ক্ষায়-দদ্ধের কিছু সাদৃহা দেখা বায়। 
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উঞ্চবীর্ধ্য ও তীক্ষ অস্নরসে্র সহিত যোগ করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত 

স্থান পৃরিয়া উঠে। হে.বৎস, যদি তুমি এমন সংশয় কর, যে এই 
সকল আগ্নেয় দ্রব্য অগ্নি-তুল্য, ইহাদিগের দ্বারা কিরূপে ক্ষারের গুণের 

অন্য! হয়, অর্থাৎ ক্ষার-দগ্ধের জাল! নিবৃত্তি হয়, তাহার কারণ কহি- 

তেছি, শ্রবণ কর। অক্নভিন্ন সকল -রসই এই ক্ষারে আঁছে। কটু- 

রসই তাহাতে সর্বাপেক্ষ। অধিক, লবণরস তাহা অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ 

নান। সেই তীক্ষ লবণরন, অল্পের সহিত সংযোগ হইয়া, তীক্ষত 

পরিত্যাগ পূর্বক মধুবতা প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেরূপ ছলে আপ্লুত হইলে 

তৎক্ষণাৎ নির্বাণ হয়, সেইরূপ মাধুর্য্য-ভাব' প্রাপ্ত হইলে, লবণ- 

রসের তীক্ষতা তৎক্ষণাৎ শমতা হয়ু। ্ | 

ক্ষত স্থান ক্ষারকর্তৃক, সম্যকরূপে দগ্ধ হইলে, বিকারের উপশম 

হয়, লাঘব হয় এবং সেই স্থান হইতে রক্ত পুযাদির আাবও আর হস্ত 

না। সম্যক্রূপে দগ্ধ না হইলে, সেই স্থানে বেদনা চুলকন! ও ভার 
রোধ হয়, এবং রোগেরও বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে ক্ষত স্থান 

জাল! করে, পাকিয়। উঠে, রক্তবর্ণ হয় “ও তাহ! হইতে রক্ত পৃযাঁদি 

নিঃস্থত হয়, এবং -সমস্ত শরীরের কামড়ানি, গ্লানি, পিপাস।, মৃচ্ছা 

এবং মৃত্যু প্যন্তও হইয়া থাকে । ক্ষার কর্তৃক দগ্ধ হইলে, দগ্ধ স্থানের 

যেরূপ অবস্থা! হয়, তদনুনারে তাহার চিকিৎসা করিবে । 

দুর্বল, বালক, বৃদ্ধ, ত্য়শীল, গর্ভিণী, খতুমতী এবং ক্ষীণ, ইহা- 
দিগের পক্ষে ক্ষার হিতকর নহে। এবং পুরাতন জবর, গ্রমেহ, উরংক্ষত, 

তৃষ্ণা ও মুচ্ছা, এই সকল রোগেও ক্ষারের দ্বার! চিকিৎস1 বিধেয় নহে। 

মর্মস্থান, সির, ল্লামু, ধমনী, সন্ধিহ্বীন, কোমল অস্থি, সেবনী, * গল- 

দেশ, নাভি, নখমধ্য, শোথ, আ্রোত-মধদী (শরীরের দ্বার), এবং যে 
সকলস্থান অল্ল-মাংস-বিশিষ্ট, এই সকল স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিবে 

ক শরীরের অবয়বের সংযোগ-বিশেষকে দেবনী কহে। সেবনী নাতটী, তাহার 

মধ্যে পাটা মন্ত্ুকে, একটী শিশ্ষদেশে এবং একটী জিহবাতে.আছে।; 
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ন।। এবং চক্ষু-রোগের মধ্যে বত্মগত রোগ্ঠ বাতিরেকে, অন্য চক্ষু- 
রোগে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। যাহার সমস্ত শরীরে বা অস্থিতে 

বেদন1 থাকে, অয্নে যাহার রুচি নাই, অথবা হৃদয় ঝা সন্ধি স্থানে পীড়া 
থাকে, ক্ষারের দ্বারা সেই রোগ্নীর কোন উপকার হয় না। 

ক্ষার, অল-বুদ্ধি ইৈদ্যের দ্বারা ব্যবহার করা হইলে, বিষ, অগ্নি, 

শন্্ বা বজ্রের ন্যায় মৃত্যুজনক হইয়া উঠে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বৈদ্োর 

দ্বারা প্রয়োগ কর]. হইলে, সেই ক্ষার বিবিধ ঘোরতর রোগ অবিলম্বেই 

নাশ কাঁরয়। থাকে.। 
| দ্বাদশ অধ্যায় । 

অগ্নিকম্মের বিধি * | 

শুঙ্-চিকিৎমার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে গ্ষারক্রিয়া অপেক্ষ 

অগ্রিক্রিয়। প্রধান। কারণ, অগ্রি-কর্ম্রের বিধান-মতে দগ্ধ করিলে'সে 

রোগ পুনর্বার উৎপত্তি হয় না এবং ওষধ, শন্্র বা ক্ষারের দ্বারা বে 

রোগ আরোগ্য ন! হয়, তাহা অগ্নি-কন্মে আরোগা হয়। 

পিপ্ললী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদস্ত/ শর, শলাকা।, জান্ববোষ্ঠ অথবা অন্য- 
প্রকার লৌহ, মধু গুড়, এবং ঘ্বত তৈল ও বপা প্রভৃতি স্নেহ দ্রবা, 
অগ্নিকন্ম করিতে হইলে, এই কয়েক দ্রব্যের _ংযোগে কারতে হইবে । 

কোন প্রকার ত্বক-রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, -পিগ্ললী, ছাগীবিষ্ঠ।, গৌ- 

দন্ত, শর এবং শলাকার দ্বারা, মাংসগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, 

জান্ববোষ্ঠ অথব1 অন্য কোনপ্রকার লৌহের দ্বারা, দিরাগত, স্তাঘু- 

গত, সন্ধিগিত অথবা অস্থিগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, গুড়, মধু 

অথবা! কোনপ্রকার ঘ্বত তৈলাদি *গেহ-দ্রব্যের দ্বারা, দগ্ধ' করিতে 

হইবে। শর গ্রীঘ্ম ভিন্ন স্ঞঁল খতুতেই অগ্রি-কন্ধন বিধেয়। যদি অগ্থি- 
কন্ধ বাতীত রোগ আরোগ্য ন। হয়,তবে এ ছুই কালেও করিতে হইবে । 

কিন্তু এ ছুই কালে দগ্ধ করিতে হছইলে,শরৎ ও শ্রীপ্নকাল জন্য ক্ষত স্থানে 
শপ 

*. লীড়িত হান দগ্ধ করাকে অগ্নিকন্দ্ধ কহে। 
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থে সকল পীড়া ধঁটিবার সস্তাষ্জন!, অগ্রে সেই সকল পীড়া নিবারণের 
উপায় করিতে হইবে। সকল রোগেই এবং সকল কালেই গরোগীকে 

পিচ্ছিল' অন্ন আহার করাইয়া অম্নি-কর্্ম করা বিধি। কেবল মূঢ়গর্ভ, 

অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শঃ এবং. মুখরোগে. অনাহারে রাখিক্পা করিবে । 

ফোন কোন পণ্ডিতের! কহেন, যে অগ্নিকর্ধু ছুইপ্রকার, ত্বকৃদগ্ধ এবং 

[ংস-দগ্ধ।, কিন্তু এ গ্রন্থের মতে সিরা, স্নাযু, সন্ধি এবং, অস্থি-স্থানেও 

টি করিবার নিষেধ নাই। ত্বক দগ্ধ করিলে (চট চট) শব, 

দুর্গন্ধ এবং ত্বকের সঙ্কোচ- ভাব হয়। মাংস দ্ধ করিলে, দগ্ধ স্থান 

(কপোতবর্ণ।, অল্প ফুলা এবং বেদনা বিশিষ্ট, শু, সঙ্কুচিত এবং ক্ষত 

হইয়া! থাকে । দির এবং স্নাধু দগ্ধ করিলে, দর্স্কান কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত- 

ব্রণ-বিশিষ্ট হয়, এবং বক্তাদির শ্রাব বদ্ধতয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ 

করিলে, দগ্ধ স্থান রুক্ষ, অরুণ-বর্ণ ও কর্কশ হয়, এরং সেই দগ্ধ-জনিত 

ক্ষতও শীঘ্র আারোগ্য হয় না । তাহার মধ্যে শিরো-বোগে এবং অধি- 
মন্থ রোগে * জর, ললাট এবং ললাটের অস্থি দাহন করিবে । বর্্- 
রোগে চক্ষুর দৃষ্টি-স্থানে আর্্র অলক্তক (আলতা) আচ্ছাদন দিয়া, 

বর্ম স্থানের রোম দগ্ধ করিবে । ত্বকৃ, মাংস, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থি 

স্থানে, বাঘুজন্য তীব্র-বেদনাযুক্ত, উচ্চ, কঠিন এবং স্পন্দরহিত ত্র 

হইলে, অগ্মি-কার্ধ্য বিধেয়। গ্রন্থি, অর্শঃ, অর্ধ,দ, তগন্দর, অপচী, 
শ্রীপদ, চর্মকীল, তিলকালক, অন্ত্র-বৃদ্ধি, সন্ধি ও সিরাচ্ছেদন, অথব! 

নাড়ী হইতে অতিশ্বর শোণিত-নিঃসরণ, এই সকল রোগেও অগ্নি-কার্ধ্য 
কর্তব্য । রোগের স্থানভেদে অগ্নিকধর্য্য চারিপ্রকার হইয়। থাকে, 

যথা বলয় (১), বিন্দু (২), বিলেখন €৩) গু প্রতিসারণ (8) 1 এই 

চারিপ্রকারে দগ্ধ করা যায়। 

*. অধিমন্থ রোগ শব্দে চক্ষুরোগ বিশেষ | 

(১) বালার ন্যায় গোল রেখার আকারে দগ্ধ কর1। (২) বিন্দুর আকারে দগ্ধ 

করা। (৩) শরীরের ত্বক্মাত্র দর্ কর1। (৪) উষ্ণ ঘৃত তৈল[দি তরল দ্রব্য সং- 
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অনন্তর রৌগের কারণ জানিয়া, এন্ত রোগীর মর্মস্থান ও বল, 
এবং বাধ ও কাল সম্যক্রূপে বিবেচনা করিয়], অগ্নিকর্ম্বের বিধান 

করিবে । 

পীড়িত স্তান সম্যকৃরূপে দগ্ধ হইলে, তাহাতে মধু ও ত্বৃত মাখা, 

ইবে। যাহাদিগের পিত্তাধিক্য প্রতি, যাহার রক্তপিত্ত বা অতিসার 
রোগবি শিষ্ট, যাগাদিগের শরীর হইতে শল্য বাহির করা, ন। হইয়া 

থাকে; অথব1 যাহার! ছুব্বল) বালক, বন্ধ বা ভয়শীল। অথবা যাহা- 
দিগের শরীর অনেক ব্রণের দ্বারা পীড়িত, বা যাহাদিগের ঘন্ম করান 

যায় না, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকন্্ন বিধেয় নহে। 

অতঃপর অপর *সকলপ্রকার দগ্ধের লক্ষণ কহিতেছি। অগ্নি, স্বৃত 
ইতলাদি স্নেহ-বিশিষ্ট অথবা! দীরস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দহন করে। 
অগ্নি কর্তৃক. সন্তপ্ত হইলে, ঘ্বত তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য সুষ্ম সিরার 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে," একারণ ত্বক্ ও মাংস প্রতৃতির মধ্যে প্র- 

বেশ করিয়। শীঘ্র দহন করে। অতএব দ্বেহদ্রব্যের ঘার1 দগ্ধ হইলে, 
অতিশয় বেদনা! হয়। অগ্নিদগ্ধ চারিপ্রকার, যথা, পুষ্ট, ছ্দগ্ধ, সম্যক্- 

দগ্ধ এবং অতি দগ্ধ। যাহাতে জাল! করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে প্র. 
কহে। যাহাতে দগ্ধ স্থানে স্ফোট (ফোস্ক1) উখিত হয়, এবং সেই 

স্বান অতিশয় উষ্ণতা, দাহ, রক্তবর্ণ পাক এবং বেদন! বিশিষ্ট হয়, 
এবং এই সকল বিলম্বে আরোগ্য হয়, তাহাকে ছুর্দ্ধ কহে। দগ্ধ স্থান 

গভীর ন1 হইলে,' পক তাল-ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে, এবং পূর্বোক্ত 
সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে, সমঘক্-দগ্ধ কছে।, অতিদদ্ধ হইলে, দগ্ধ 

স্থানে মাংদ ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শিথিল হয়, সিরা, স্সাযু, সন্ধি ও 

অস্থির বিনাশ হয়, এবং অতিমাত্র জর, দাহ, পিপাসা, মুচ্ছা৷ প্রভৃতি 

উপদ্রব জন্মে। ইচাতে ক্ষত স্থানও বিলম্বে পৃরিয়া উঠে, এবং পুরিয়। 

যোগে ভুজনরসবনুশডতর উপকরণ-্রব)টী শরীরে শীবস্তৃত -হইয়। পড়ে এবং এই 
নকল (বিলম্বে আরোগ্য হয় । 
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উঠিলে বিবর্ণ হইয়া যাঁর। ৬াই চারিপ্রকার দর্ষের দ্বারা অগ্নিকর্শের 

সাধন হুইয়। থাকে। 

অগ্নি কর্তৃক প্রাগিগগের রক্জ কোপিত: হুইয়! শীন্রই বেশবিশিই 

হয়। রজ্ের সেই বেগ কর্তৃক পিতৃও বেগবান্ হইয়া উঠে । অগ্নি 

এবং পিত্ত উভয়ে একজাতীয় দ্ররয, এবং একই রস-বিশ্িষ্ট । সেই হেতু 

অগ্নিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্র বেদনা, হ্ৃভাবতঃ জাগ্লা। ও স্ফোট 'হইয়৷ থাকে 

এবং জর ও তৃষ্ঠাও বৃদ্ধি হয়। 

অতঃপর অগ্নিদগ্ধের উপশমনের নিমিতু চিকিৎস। কথিত হুই- 
তেছে। প্রুষ্ট দ্ধে অগ্নির তাপ এবং উল্ক্রিয়া ও উষ্ণ ওধধ. প্রয়োগ 

করিবে । তন্ধারা শরীর ঘন্মাক্ত হইলে, রক্তও তরল হয়। শীতল 

জলের দ্বারা স্বভাবতঃই রক্ত স্কন্দিত ছুয় *। একারণ প্লষ্ট দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন 

শীতল-ক্রিয়! কখনই স্থথখকর হয় না। .ছুদগ্ধ স্থলে, উষ্ণ এবং শীতল 

উভয়প্রকার ক্রিয়। কর কর্তবা। এবং দপ্ধস্থানে ঘৃত আলেখন ও 

শীতল দ্রব্য সেচন করাইবে।  সম্নযক্ দগ্ধ হইলেঃ বংশলোচন, পাকুড়:. 
'ছাল, চন্দন, গেব্রিমাটী এবং গুল%, ঘ্বৃত-মিশ্িত করিয়া আলেপন 

দিবে। এবং গ্রামে অথবা জল-বাহুঁল্য দেশে, ষে সকল পশু জন্মে, সেই 

সকল পশুর অথব! জল-জন্তর মাংস পেষঞ্জ করিয়! প্রলেপ দিবে। পিত্ত 

জন্য বিদ্রধি হইলে, যেরূপ নিরন্তর উষ্-রিয়া, করিতে হয়, ইহাতেও 

সেইব্ূপ করিতে হইবে। অতিদদ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীণ হইয়া 

ক হ্কন্দিত শবে র অথ বিপরীত দিকে গ্রাত হও হওয়া ও অথব! শু হওয়া। 7 রক্তের 

আধার-ন্থান হৃদয়,। রক্ত, হৃদয় হইতে- নিঃসৃত হয়া আন্তরিক ডঝ্ত] সহকারে সিরা 

পথে প্রবেশপুর্ববক শরীরের দিকে ধাবমান হয়। শরীরের ফোন স্থানে শীতল ষ্পর্শ 

হইলে, সেই স্থানে যে দিরা-পথে রক্ত নখ দিকে প্রবাহিত হয়। দেই দিরা-পথেই 

পণ্চাৎ দিকে প্রবাহিত হইয়৷ হাদয়ের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। ইহা 

কেই বিপরীত গতি কহে। আধুনিক শারীরতত্ববিৎ পণ্ডিতগণেরও শারীরতত্ব-গ্রস্থে 
এইরূপ বর্ণিত অছে। এবং সেই শীতল স্পর্শ প্রযুক্ত আস্তরিক ভঁঞ্তার জ্ভাবে 
রক্ত ঘনীভূত হইয়া যনে চাপ বাধয়া যায়। তাহ।কে গু হওয়] বলা যাইতে গারে। 
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মায়, সেইগুলিকে তুলিমা ফেলিবে, গ্রবং তাহাতে শীতল-ক্রিয়! 
করিবে। তদদনস্তর শালিপ্কান্যের 'তুষহীন তুল পিবিয়া ও দ্বৃতযুক্ধ 
করিয়া অথবা গাবছালের ক্াথ প্রস্তুত করিয়া], অথবা গাবছাল পিষিয়! 
ও তাহাতে দ্বত যুক্ত করিয়া, সেহ্ স্থানে প্রলেপ দিবে । অথব। গুলঞ্চের 

পত্রের দ্বারা, বা,জলে যে সকল গাছ জন্মে তাহাদ্িগের মধ্যে কোন 
গাছের পত্রের দ্বারা, ক্ষত-স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পিত্ত জন্য 

বিলর্প রোগ হইলে যে সকল ক্রি! করিতে হয়, ইহাতেও সেই সকল 

ক্রিয়। কর্তব্য। মোম, বষ্টিমধু, লোধ-বৃক্ষের ছাল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন 
এবং মুব্বামূল। এই সমুদায় একত্র পিষিবে, এবং সেই পিষ্ট-দ্রব্যের 

দ্বারা ঘ্বত পারু করিবে । এই ঘ্বতের দ্বারা মকলপ্রকার অগ্নিদগ্ধজ্রনিত 

ব্রণ উত্তমরূপে পুরিয়া উঠে । 'শ্নেহ-দ্রব্-সংযোগে দগ্ধ হইলে, রুক্ষ- 

ক্রিয়াই বিশেষরূপে বিধেয়। | 

অতঃপর ধূম কর্তৃক উপহত হইলে, অর্থাৎ শনীরে ধৃম প্রবেশ 
করিলে, যেরূপ লক্ষণ হয় তাহ! রুহিতেছি। শ্বান, হচি, কাস, কাতর 

শব, চক্ষুদ্বয়ের জাল৷ ও রক্তবর্ণতা, নিশ্বাসের সহিত ধুম নির্গত হওয়া, 
ধূম ভিন্ন অন্য দ্রব্যের গন্ধ ব। স্বাদ জানিতে না পারা, শ্রবণ-শক্তি 
রহিত হওয়া, এবং তৃষ্ণা, দাহ গ জর প্রবুক্ত অবসন্ন ও জ্ঞান-শূন্য হওয়া, 

ধুমোপহতের লক্ষণ। অতঃপর তাহার চিকিৎসা করিতেছি । "ঘ্বৃত, 

ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনি বা মিছারর পানা, ও মধুরাম্ম রস, এই 
সকলের ছারা বমন করাইবে। বমন করিলে কোষ্ঠ-গুন্ধি হয় এবং 
ধূমের গন্ধ আর থাকে ন। শরীরের অবদন্নতা, হাচি, জর, দাহ, মৃচ্ছা, 

তৃষা, উদ্রাধ্বান, শ্বাস ও কান, এই সমস্ত এই প্রাতকারেই শান্তি 

হয়। অনন্তর মধু; লবণ, অন্ন ও "ঝালদ্রব্য মুখে রাখিলে, প্রিহ্বার 
দ্বারা রস গ্রহণ হয়, এবং মনও প্রসন্ন হয়। অনস্তর শান্ত্রবৎ বৈদ্য সেই 
রোগে হাচি হইবার নিমিত্ত যুক্তি করিয়া ওষধ দিবেন। তন্বার। দৃষ্টি 

বিশোধিত হয়, এবং মন্তক ও গ্রীবা স্বচ্ছন্বভাব প্রাণ্থ হয়। অনন্তর 
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যাহাতে অয়রস ন! জন্মে, এমত অবিদ্াহী, লঘু ও স্নিগ্ধ আহার প্রদান 
করিবে | উষ্ণ বারু এবং রৌপ্ন কর্তৃক. দগ্ধ হইলে, শীতল-ক্রিয়া! করিবে । 

শীত, বর্ষ। এবং বাধু কর্তৃক ক্রিষ্ট হইলে, উষ্ণ অথচ বিদ্ধ ক্রিয়া সকল, 
অর্থাৎ উঞ্। দ্রব্য তক্ষণ ও সেবন, এবং তৈলাদি মর্দন; প্রশস্ত । অতি- 
শয় তেজ দ্বারা দগ্ধ হইলে, কোন গ্রতিকারেই শাস্তি হয় না। বস্তাগ্নি 

দ্বারা দগ্ধ হইয়। জীবিত থাকিলে, ত্বত তৈলাদি স্সেহত্রব্য সর্ব্বাঙ্গে মর্দন 
ও সেবন করিবে, এবং পূর্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের প্রলেপও প্রয়োগ করিবে । 

ভ্রয়োদশ অধ্যায় । 

জলৌক1 (জৌক) ব্যবহার-প্রণালী। 

. বাজ, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, হূর্ধবল, নারী এবং কোমলাঙ্গ 

বাক্তিগণের শোণিতাবসেচন রক্তস্রাব) করাইবার কারণ, অতি 
মুছ অর্থাৎ অক্লেশকর উপায়ের স্বরূপ, জৌক-ব্যবহার-প্রণালী কথিত 
হইতেছে । বাত, পিত্ত অথবা! কফ কর্তৃক দুবিত শোণিত, যথাক্রমে 

শৃঙ্গ, জলৌকা অথবা অলাবুর (লাউয়ের খোল) দ্বারা অবসেচন 
(মোক্ষণ) করাইৰে। অর্থাৎ বাত কর্তৃক দুষিত শোণিত শৃঙ্গের' (শিং) 

দ্বারা, পিত্ত কর্তৃক দূষিত শোণিত জলৌকার দ্বারা, ,এবং স্লেশ্মা কর্তৃক 
দুষিত শোণিত অলাবুর দ্বারা, নির্গত করাইবে। যে হেতু শুঙ্গের স্সিগ্ধ 

গণ জলৌকার . শীতল গুণ: ও অলাবুর রুক্ষ গুণ। সন্লিপাতিকে এ 

তিনপ্রকারই প্রয়োগ হইতে পারে। ». 

_ গ্োরুর শৃ্গ। উষ্ণ, লিগ্ধ এবং মধুর-রস-বিশি ই, অতএব বাতের উপ- 

মর্গ-বিশিষ্ট রোগে, ইহার দ্বার রক্ত-মোক্ষণ করাই কর্তব্য। জলে জন্ম 

এবং শীতল স্থানে বাস বলিয়া, সকল জূলীক্। মধুর-রস-বিশি্, অত- 

এব পিতের' উপসর্গ-বিশিষ্ট রোগে রক্ত-মোক্ষণ করাইতে হুইলে, 

জলৌক। ব্যবহার করাই হিতকর। অলাবু, গ্রটু ও.রক্ষ, অতএব 
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শ্লেম্মার উপনর্শ-বিশিষ্ট যৌগে,. অলাবুর দ্বারাই রক্ত-মোক্ষণ করান 
ক্র্তৃব্য। ন্যাড়া 

শলের দ্বার! রক্ত নির্গত করাইতে হইলে, যে স্থানে রদ্ত নির্গত 

ফরাইবে, সেই স্থান শক্ত্রাঘাতে একটু ক্ষত করিয়া, ও পাত! লতা বস্ত্রের 
সবার শৃঙ্ষের চতৃ্দিক এবং যুখ বন্ধ করিয়া, সেই শৃঙ্গ দ্বারা যুখ দিয় 

চুষিয়! ক্ত নির্গভ কলাইবে | . অলাবুর দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাহতে 

হইলে, লাউয়ের খোলের ভিতর দীপ আলিয়া ধূমের দ্বার! পূর্ণ করিবে, 
এবং শৃঙ্গ বসাইবার প্রণালীতে সেই খোল সেই স্থানে বসাইবে | 

আ্বতঃপর জলৌকা কাহাকে কনে, তাহা বল! হইতেছে । 

জল যাহাদিগের আয়ু তাহাদিগকে জলাযুক1, অথব। জল যাহ!- 

দিগের ওকস্ (বাসন্থান), ভাহাদিগকে জলৌকা কহে । জলোৌকা৷ দ্বা- 

দশ'প্রকার। তাহার মধ্যে ছয়প্রকার সবিষ (বিষাক্ত), এৰং ছয়- 

গ্রকার নির্ধিষ।. ছয়প্রকার সবিষ জৌকের লাম যথা, কৃষ্ণা, কব্ব পা, 

অলগর্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিক। এবং গোচন্দন । 

ইহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের অঞ্জন-চুর্ণের স্াঁয় বর্ণ, অর্থাৎ শরীর 
চিকটিকে কাল ও মন্তক স্থল, তাহাদিগকে কৃষ্ণা কহে । যাহাদিগের 

শরীর বর্মি অর্থাৎ বাগ মতস্তের স্তায়, এবং উদর ছিন্ন ও উরত, তাভা-. 

দিগকে কব্ব,রা কছে। যাহাদিগের শরীর লোম-বিশিষ্ট, ছুই পার্শ্ব 
বৃহৎ এনং মুখ কৃষণপর্ণ, ভাহাদগকে আলগদ্দা কহে যাহাদিগের 

শদীরের পুচ্ছ দেশ হইতে মাখা পথ্যন্ত ইন্দ্রধন্থুর স্টায় বিচিত্র বণের 

রেখা আছে, তাহাদিগকে ইন্্রাযুষ্চ কছে। যাহাদিগের শরীর ঈষৎ কুক 
এবং পীত বর্ণ, এনং বিচিন্ পুষ্পাকারে চিত্রিত, তাহাদিগকে সামুদ্রিক! 

কছে। * যাহা-দগের পুচ্ছদেশ গোরুর শূঙ্গের স্তায় ছুই ভাগে বিভক্ত, 
এবং মস্তক ক্ষুদ, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। মানুষের শরীরে এই 
সকলা বধাক্ত “্জাক দংশন কারলে, দংশ-স্থানে শ্বয়থু (ফুলা),' অতি- 

মাত্র কও ডুলক নি), ঞনুচ্ছা, অর, দাহ। ছুর্দি (বমন), মন্ততা। বা মনের 
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বিকৃতিভাঘ, এবং শরীরের অবসন্নতা, এই সকল'লক্ষণ হইয়া! থাঁকে। 

এমন স্থলে মহা অগদ*্ নামে ওষধ পান করিবে, দংশন স্থানে লেপন 

করিবে, এবং 'তাহারই নস্ত লইবে। এইমত- বিষাক্ত জোকজাতি ও 

তাহার্দিগের দংশনের চিকিৎসা কথিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে ইন্ত্রা- 

যুধ কর্তৃক দংশন করা হইলে আরোগা হয় না। 

ছয়প্রকার নির্তিষ জৌকের নাম যথা, কপিল, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, 

মৃষিকা, পুণগুরীক-মুখী ও সাবরিকা। যনহীশলাতে রঞ্জিত অর্থাৎ রং 

করিলে যেরূপ বণ হয়, উভর় পার্থ সেইরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট, এবং পৃষ্ঠদেশ 

চিকণ ও মুগের মত বর্ণবিশিষ্টতাহাকে কপিল! বলে। যাঁহািগের শরীর 
গোল এবং বর্ণ ঈষৎ রক্তিম! ও পিঙ্গল, ও গতি শান্ত, তাহাদিগকে 

পিঙ্গলা,.কহে। যাহার! যকুতের গ্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শীত্র-পারিনী, অর্থাৎ 

অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর রক্ত পান করিতে পারে, দীর্ঘাকার এবং তীক্ষ- 
মুখী (যাহাতে শরীর-মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে), আহাদিগকে 

শঞ্চুমুধী কহে। যাহার! মুষিকের ন্তায় আকার, বর্ণ এবং ছুর্গন্ধ বিশিষ্ট, 

তাহাদিগকে মৃষিক কহে। ফাহাদের মুগের স্যায় বর্ণ এরং পঞক্ষোর মত 

মুখ, তাহাদিগকে পুগুরীক-মুখী বলে। যাহাদিগের শরীর চিক্কণ ও গল্প. 

পাতার ন্যায়, বর্ণবিশিষ্ট, এবং দীর্ঘে অষ্টাদশ অঙ্গুলি, তাহাদিগঞ্ষে 

সাবরিকা কনে । সাবরিকা, নশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি পগুদিগের নিষিত্ত 
বাবহৃত হুয়। এই সকল নির্ধিষ জৌক-জাতির বিবরণ কথিত হুইল ॥ 

ববন, পান্তা, সহা, পৌতন ইত্যাদি ক্ষেত্র তাহাদিগের বাসস্থান । এ 

সকল জোকের মধ্যে যাহার বলবান, শীঘ্র . রক্ত পান করিতে পারে, 

অধিক আহার করিতে পারে,এবং শরীরও সমধিক বৃহৎ,তাহার1 বিশেষ- 

রূপে নির্বিষ হইয়া থাকে । 

_জলৌক1 সকলের মধো, যাহারা বিষাক্ত মতস্ত, কীট, ভেক, মূত্র 

এবং' পুরীষ পরিপাকে অর্থাৎ পচিয়! ঘোলা জলে জন্মে, তাহার! সবিষ । 

মহা অগদ নামক উষধ হিষ-টিকিৎসা-খওে বল! হইবে। 
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এবং যাহার! পল্প, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক অর্থাৎ শ্বেত পদ্ম, 
কুবলয়, পুণগুরীক এবং শৈবাল, এই সকল দ্রব্য-পরিপাকে অর্থাৎ 

পচিয়। নির্মল জলে জন্মে, তাহারা নির্বিষ। 

ইহার] ক্ষেত্র-মধ্যে এবং সুগন্ধি সলিল-মধো বিচরণ, করিয়। থাকে । 

ইহার! সন্থীর্ণ স্থানে চরে না, অথবা পঙ্কে শয়ন করে না। ইছাদিগকে 

(ভিজে চামড়া! অথব। অন্ত কোন. বস্ধর দ্বার! গ্রহণ করিবে । অনস্তর 

নৃতন বড় ঘট, সরোর্বর 'অথবা বৃহৎ-পুদ্ধরিণী-জলে এবং পঙ্ষে পূর্ণ 

করিয়া, তাহার মধ্যে তাহাদিগকে রাখিবে। শৈবল অর্থাৎ শেয়ালা, 

বন্ধুর (শুফ মাংস), এবং জলে যে সকল মূল জন্মে তাহা চুর্ণ করিয়া 

ইহাদিগকে আহার করিতে দিবে। এবং ভূণ ও জলে যে সকল পাতা 

জন্মে, তাহা তাহাদিগকে শয়ন করিতে দিবে। দ্রই দিন বাতিন দিন 

অন্তর জল এবং ভক্ষ্য দ্রব্য পরিবর্তন করিয়া, নৃতন জল এবং ভঙক্ষ্য 

দ্রব্য দিবে। এবং সপ্তাহ অন্তর ঘট পরিবর্তন করিয়! নূতন ঘটে 
বাঁখিবে। 

ফাহাদিগের মধাভাগ স্থুল, যাহারা অতিশয় ক্ষীণ অথবা স্থুলকায়, 

বাহার! মন্দ-বিচেষ্টিত অর্থাৎ ধীরগামী, যাহারা অগ্রাহী অর্থাৎ পীড়িত 

স্থানে ধরে না, যাস্ারা অল্পপায়ী, অথবা যাহার! বিষাজ্, সেই. সকল: 
প্রকার জলৌকা! রক্তমোক্ষণ-কাধ্্যে প্রশস্ত নহে। 

জলোক! দ্বার! রক্ত-মোক্ষণ-করিতে হইলে, গীড়িত বাক্তিকে উপ- 

বেশন ব। শয়ন করাইবে । এবং সেই পীড়িত স্থান যদ্দি বেদনা-রছিত 

হয়, তবে সেই স্থানে শুপ্ক গোমুয় এবং মৃত্তিক-চূর্ণ অল্প ঘর্ষণ করিবে। 

অনন্তর ক্ষেত্র হইতে জলৌকা সকল গ্রহণ করিয়া, সর্প ও হরিদ্রার 
শিলা-পিষ্ট কন্ক জলে মিশ্রিত করিয়! তাহাদিগের শরীরে যাথাইয়! 

দিবে। পরে মুহূর্ত কাল অর্থাৎ যাবৎ তাহাদিগের শ্রম ন1 দূর হয়, 
তাবং এক সলিলপাত্রের মধ্যে রাখিয়া, পশ্চাৎ' পীড়িত স্থানে ধরাইবে। 

ধরাইবার কালে, উত্তম,সক্্ অর্থা$ পাতলা, সাদা এবং আর্দ্র তৃলা কিংবা 
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কাঁপড়ের দ্বারা তাহাদ্দিগের শরীর আচ্ছাদন করিয়া, মুখ খুলিয়। 

রাখিবে। যাহার! ন1 ধরে, তাহাদিগকে এক বিন্দু ছুপ্ধ বা শোগিত দিবে, 

বা অস্ত্র দ্বারা বিলেখন করিয়া দিবে । তাহাতেও যদি না ধরে,তবে অপর 

একটা ধরাইবে। যৎকালে.অশ্বের খুরের মত মুখ এবং স্বন্ধ-দেশ উচ্চ 
করিয়া, ভিতরে মুখ নিবিষ্ট করে, তৎকালে *্ধরিয়াছে বলিয়া জান! 

যায়। যাহারা ধারয়! থাকে, তাহাদিগের শরীর আর্দ্র বস্ত্রের দ্বার! 
আচ্ছাদিত করিয়। রাথিবে, এবং মধ্যে মধ্যে জল-সেচন করিবে । .ষে 

জৌক ধরিয়! রক্ত পান করে, তাহার দংশ-স্থানে অর্থাৎ ধরিবার মুখে 
যদি বেদনা বোধ হয় অথব। চুক্কায়, তখন তাহাকে বিশুদ্ধ রক্ত পান 
করিতেছে বলিয়৷ জানিবে। এরূপ বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া! 

জানিতে পারিলে, সেই জৌককে অপনীত অর্থাৎ শরীর হইতে ছাড়া- 

ইয়া ফেলিবে। যদ্যুপি'শোণিতগন্ধে ত্যাগ না করে, তাহ! হইলে ইহার 

মুখে সৈদ্ধব-লবণের চুর্ণ নিক্ষেপ করিবে । শোণিত£পান করিলে পর, 

এইরূপে অপনীভ হইলে বা পতিত হইলে, তাহাদিগের শরীরে 

তগ,লের কুঁড়া মাখা ইয়া, এবং মুখে তৈল ও লবণ মাথাইয়, বাম হস্তের 

অন্ুষ্ঠ এবং অঙ্গুলি, অর্থাৎ যাহাকে বুড়া অন্বলি কহে এবং তাহার 

পর যে অঙ্গুলি, এই দ্ুই অঙ্গুলির মধ্যে তাহার পুচ্ছদেশ অর্থাৎ "লেক 

ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের অন্ুষ্ঠ এবং অন্গুলির দ্বার পুচ্ছদেশ হইতে অল্পে 

অল্পে উদ্ধদিকে মার্জন করিয়া! অর্থাৎ মুখের &দিকে চু'চিয়া লইয়। 

যাইয়া, মুখ দিয়া বমন করাইবে। যাবৎ. সম্যক্রূপ বমন না করে, 

তাবৎ এইকপ করিবে। যাহারা সম্যকৃরূপে,॥বমন করে, তাহার! 

আহারের অভিলাধী হইয়া সলিল-পাত্রের 'মধ্যে বিচরণ কৃরিতে থাকে । 

এবং যাহাদিগের সম্পূর্ণরূপ বমন কর! ন| হয়, তাহারা অবঘন্ন হইয়! 
পড়ে ও তাহাদিগের কোন চেষ্টা থাকে না। অতএব তাহাদিগকে পুন- 

রায় বমন করাইবে। যাহাদিগকে সম্যক্রূপ বমন করান: ন। হয়, 

তাহাদ্িগের ইন্ত্রমদদ নামে অনাধা ব্যাধি হইয়। থাকে । যাহাদ্দিগকে 
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সম্যক বমন করান হয়, তাহাদিগকে পূর্র্ববৎ জলপূর্ণ ঘটে রাখিবে। 
রক্কের যোগাঁষোগ বিবেচনা! করিয়া, অর্থাৎ দূষিত রক্ত আর আছে 
কি ন। এই' বিবেচনা! করিয়া, জৌক যে স্থানে ধরিয়াছিল সেই স্থান 
মধুর দ্বারা, মার্জন করিয়া দিবে, এবং শীতল" জল সেচন করিবে । 
অথব। সেই ব্রণের উপরিকষায় এবং' মধুর রস-বিশিষ্ট ঘ্বৃতযুক্ত শীতল 

আলেপন দ্বার প্রলেপ দিয়া, বন্ধন করিয়। রাখিবে। 
সকলপ্রকার জলৌকার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে স্থানে যেপ্রকার পাওয়া 

যায়, তাহাদিগের ধরিবার বিধি, পোষণ করিবার প্রণালী, শরীরে 
প্রয়োগ করিবার বিধি, এবং তাহাদিগের জাতি, ষে ব্যক্তি এই সমস্ত 

জানেন, তিনিই জললৌকাপাধ্য সকল রোগ লারোগ্য করিতে পারেন । 

চতুর্দশ অধ্যায় । 
অথ শোণিত-বর্ণনা। 

আহার -চাঁরিপ্রকাঁর, চর্ব্য, চুষ্য, লেস এবং পেয়॥ এই চতুর্বিধ 
আহার, ক্ষিতি অপ্ তেঞ্জঃ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চভূত * হইতে উৎপন্মী। 

নিন? শবে, ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ, সামান্যতঃ এই পাচটীকে বুঝায়। 

কিন্ত দৃশ্ঠমান এই পঞ্চ স্থুল পদার্থকে পঞ্চ মুল-ভূত বলা, প্রাচীন আর্ধ/গণের অভি- 

প্রেত নহে: বেদখস্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চ মূল-ভূতকে পঞ্চতত্ব অথবা! পঞ্চতন্মাত্র কহে। 

তত্ব অথণ তন্মাত্র শব্দে অতিশুক্ষ্ম অমিশ্র মূল-দ্রব্য. বুঝায়: প্রাচীন আফ্যগণেরা, 

এই সমুদায় জগৎ পাঁচটা মুল-দ্রবো নির্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই, পাচটা 

মূল-দ্রণ্য যথা,-_ আকাশ অথবা শব্দতন্মাত্র, বায়ু অথব! স্পর্শতন্মাত্র, অগ্নি অথবা. 

রূপতন্মাত্র, জল অথবা রসতন্মাত্র, এবং ক্ষিতি অথবা গন্ধতন্মাত্র। অথবা আকাশ 

বারু অগ্নি জল ক্ষিভি, এই পাঁচী* যে অবস্থায় পরস্পর গিলিত ন। হইয়া সৃক্ম্মভাঁবে 

পাকে, সেই অবস্থায় তাহাদি'।কে তন্মাত্র অথবা মূলদ্রবা কহে। এবং শবাম্পর্শ রূপ 

ন গঙ্গ, এই পাঁচটা এক একটা করিয়া যথাঞ্রমে এ পাচটা দ্রব্যের গ৭।. কিন্তু আধু- 

সক রসার়নতত্ব-দর্শী পণ্ডিতের আমাদিগের প্র/চীন পুরুষগণের এই দিদ্ধান্তটীকে 

পপ্তিমুলক বলিয়। নির্ণয় করেন। তাহারা মূল-ত্রবয বঞ্টি-নংখ্যক অর্থৎ পাচটী অথবা 
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সেই আহার, কটু, অন্ত, তিক্ত, কষাক্ন, লবণ ও মধুর এই ছয়প্রকাঁর 
রস, এবং ছুইপ্রকার অথবা অষ্টপ্রকার বীর্য্য-বিশিষ্ট *, এবং বুবিধ- 
গুণ-যুক্ত। সেই আহাঁর পরিমিত হইলে, অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষুধা- 

"শান্তির নিমিত্ত প্রন্নোজন হয়, তাহার নানাধিক. না হইলে, তাহার 
চি 

ততোধিক বপিয়া নির্ণয় করিয়া খাকেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি তাহাপিগের নিশ্চয় 

' মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু আর্ধ্ের! বলেন যে, “কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহবা ও নাসিকা, 

এই, পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা সমস্ত-বাহা জগৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। এই 

পাঁচটী জ্ঞানযস্ত্রের ছার! আমর কেবল শব্বম্পর্শ রূপ রস গন্ধ গ্রহণ*করি। তাহ্াতেই' 

| আমাদিগের সমন্ত বাহা জগতের জ্ঞান জন্মে। জগৎ পদার্থ বতপ্রকারই হউক, 

আনর! যখন এই পাঁচটা জ্ঞানযন্ত্রের দ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতেছি, তখন জ্ঞানের 

স্বন্ধে পাচটির অতিরিক্ত যু গুণ থাকা কখন্ই সম্ভবে না। অর্তএব এই সমস্ত জগৎ 
শব ম্পর্শ রূপ রস গ্ধ, এই প্াচটা মূল. গুণেই ব্যাপ্ত। গুণ খাকিলেই সেই গুণের 

আশ্রয়তূত দ্রবা, থাক! যদি স্বীকার করিতে হয়, তর্কৌএই পঞ্চ-গুণ-বিশিষ্ট জগতের 
উপাদান মূলদ্রব্য যতই হড়ক এবং যাহাই হউক, তাহাদিগের এরূপ হওয়া উচিত, 

যাহাতে এই পাচটা গুণ থাকিতে পারে। দ্রব্য থাকলেই তাহার ওণ এরং ক্রিয়া 

থাকিবে । অথবা দ্রব্য গুণ ক্রিয়া, এই তিনটার একটা থাঁকিলেই অপর ছুইটীকে 

থাকিতেই হইবে 1” আমাদিগের প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের এই মত। তাহ স্বীকার করিতে 

হইলে এক একটা অমিশ্র দ্রব্যের এক একচী গুণ, অথবাঞএকটা গুণের আশ্রর 
এক একটী অনিশ্র সরব থাকাই সম্ভব । সুতরাং মূলদ্রব্য পাঁচটা হওয়! অসঙ্গত বোধ 

হয় না। কারণ অতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলেই অতিরিক্ত গুণ থাকিবে, অভিষিক্ত গুণ 

থাকিলে, সেই অতিরিক্ত গুণের জ্ঞাতা; অতিরিক্ত জ্ঞানেক্ট্রিয় থাক! প্রয়োজন । আমা- 

দিগের যখন পাচার অতিরিক্ত জ্ঞানেক্দ্রিয় নাই, এবং সেই- পাটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের হবার! 

যখন আমরা পাচটার অতিরিক্ত খুল গুণ জ্ঞাত হইতে পারি না, এবং সেই পাচটীর গুণ 

জানাতেই আমাদিগের জগৎজ্ঞান যখন পর্যাপ্ত হইতেছে, তখন সেই পাটা গুণের 
আশ্রয়ভূত পাঁচটা মূলদ্রব্য বল নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না। এবিষয়ে 

আর্যগণ-প্রদর্শিত অন্যানা প্রমাণ, বাহুলযপ্রবুক্ত উদ্ধৃত কর! হইল না। 

* ঢুইপ্রকার বীর্য বলিতে শুন্ত ও শোণিত; এবং অষ্টপ্রকার বীর্ধা ধলিতে 

শরীরের সপ্ত ধাতু ও ওজঃ পদার্থ, বুঝিতে হইবে। 
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সম্যক পরিপাকের দ্বারা তেজের'নিদানস্বরূপ অতি হুক্কম ষে সার জন্মে, 

নেই সারই রস নামে কথিত হয়। তাহার স্থান হৃদয়। হৃদয় হইতে 
সেই রস দশটা উর্ধগামিনী রস-রক্ত-বাহিনী ধমনী-পথে প্রবেশপূর্ব্বক 

উর্ধাদিকে, এবং দশটা অধোগামিনী ধমনী-পথে প্রত্বশ পুব্বক অধো- 
ভাগে, এবং চারিটা তির্ধ্যক্গামিনী ধমনী-পথে গ্রবেশ পূর্বক উভয় 

পার্খ্ব ভাগে, গমন করে । অদৃষ্ট'হেতু ক্রিয়া, 'অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কারণ 

দেখ। যায় ন!) এরূপ ক্রিয়ার দ্বার সেই রম এইশ্রকার চতুর্ব্িংশতি 

ধমনীপথে প্রবেশু করিয়া, সমস্ত শরীরকে অহরহ তর্পণ) বদ্ধন, ধারণ, 

যাপন এবং জাবতমান করিতেছে। ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং বিকার অর্থাৎ, 

শরীর ক্ষীণ হইতেছে, বৃদ্ধি হইতেছে এবং ব্রণাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত 

'হুইতেছে, এই কারণে সর্বশরীরগমী সেই রসের অনুমানের দ্বার গতি 
উপলব্ধি করা যান্ন। সব্বুশপীরের অবয়ব অর্থাৎ হস্ত পাদাদি, দোষ 

অর্থাৎ বায়ু পিন্ত কফ, ধাতু অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, 'অস্থি, মজ্জা 

এবং শুক্র এই সপ্ত ধাতু, এবং মলাশয়, এই সকলের অনুগামী যে রস, 

তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞান্য এইযে, ইহা! সৌম্য কি তৈজস? অর্থাৎ ইহা! 

চন্দ্রাংশ-সভৃত শীতল, কি তেজঃপদার্থ-সম্ভৃত উষ্ণ ? ইহাতে কথিত হহী- 

তেছে য়ে, জলীয় পঞ্গার্থের সদৃশ সেই রস, দেহের শ্নেহন অর্থাৎ চিকণ- 
কর, জীবনীয় ও তৃপ্তিকর এবং সর্ধশরীর ধারণ করে, অর্থাৎ শরী- 
রের সকল.অবয়বকে প্ররুতভাবে রক্ষা করে। এএই. সকল গুণ-বিশেষের 

দ্বারা, তাঁহাকে সৌম্য বলিয়! জান। যায়। সেই নিশ্চয় জলময় রস যক্কৎ 
এবং প্লীহা-স্থান প্রাপ্ত হইয়! রক্তবর্ণ হয় *। 

* অন্নরস হইতে রক্ত উৎপত্তির বিষয়ে, আধুনিক ইউরোগীয় শারীরতত্ববিৎ পগত 

ডাক্তার কুম্ব সাহেবও প্রায় এইর।পই বলেন । তবে আরর্ষে;র] বলেন যে, শ্বেতবর্ণ অন্ন- 

রস যকৃতের স্থান প্রাপ্ত হইয়াই রক্ত হয় । এবং কুম্ব সাহেব বলেন যে, সেই অন্নরদ 
হৃদয় মধ] প্রবেশ করিণার অব্যবহিত পুর্বে রক্তবর্ণ হুয়। 
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গ্রানিগণের দেহস্থ 'অব্যপনন (১) ধস, সুগ্রসন্ন.(২) তেজ কর্তৃর 
রঞ্জিত হইয়া 'রক্ত নামে কথিত হয়। এই রস" হইতে যে রক্ত হয়, 

তাহাই স্ত্রীলোক ্দিগের শরীরে রজো-নাঁমে কথিত হম্ম। তাহ! দ্বাদশ 

বর্ষ বয়ঃক্লম হইতে আর্ক হইয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে ক্ষয় প্রাপ্ত অর্থাৎ 

রহিত হয়। গর্ভের অন্নীযোনীরত্ব হেতৃ, অর্থাৎ শীতোষ্ উতয় গু 

থাকাতে, স্ত্রীলোকদিগের আর্তব-শোণিত ,আগ্নের। অপরাপর আচা- 

ধরা কহিক্না থাকেন যে, ীব-রক্ত গাঞ্চ ভৌতিক । অর্থাৎ যে পঞ্চ 

মহাঁভতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের রক্তে আছে। মাংস- 

গন্ধ-নিশিষ্ট, তরল, রক্তবর্ণু, ক্ষরণ*শীল এবং লঘু হওয়া, শোণিতের এই 
গুণগুলিকেই পঞ্চতৃতের গুণ বল। ষায়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে 

মাংস, মাংন হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জী, এবুং .মজ্জ। হইতে শুক্র, 

এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

অন্ন-পানের "দ্বারা যে রস জন্মে, তাহাই এই স্লকল ধাতুর ৫পাষণ* 

কর্তী । পুরুষ অর্থাৎ দেহী এই রস হইতেই সম্ভৃত হয় (৩)। অতএব 

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অলসশূন্য হইয়! অন্ন, পান এবং আচারের, অর্থাৎ 

শয়ন, ভোজন, গমন, মৈথুন ইত্যাদি ছিষয়ের নিয়ম- বিশেষের দ্বার! এই 
রসকে যদ্বের সহিত রক্ষা করিবে। 

রস ধাতু গতি অর্থ বুধায়। অহরহ গমন. করে এই হেতু ইহাকে, 
রস কহে। এই রলতিন সহস্র পঞ্চদশ কল! করিয়া এক.এক ধাতৃতে 
অবস্থান করে। এইরূপে সেই রস এক "মাসে শুক্ররূপে, এবং স্ত্রী 
লোকের দেহে আর্তবরথে পরিণত হয়) 

এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে অষ্টাদশ সহস্র 

নবতি অর্থাৎ 'সমুদায়ে আঠার হাজার নববই কলা এই রসে অবস্থিতি 
০০০৪9 ৯৮৮৯  পতি প রি5-245222. 

(১) “নব্যাপন্ন রস” অর্থাৎ যে রসে কোনপ্রকার বিকৃতি-ভাব নাই | 
(২) “প্রসঙ্গ তেজ" যৎকালে পিত্তের কার্ধা শরীরে ম্বাভাবিকরূপে হইতে 

থাকে, সেই কালে .তেজ নুপ্রনন্ন বল। যায়। 
(৩) দেহী যে.কিরূপে অন্নরয হইতে উৎপত্তি হয়, তাহ! সহজে বুঝিতে গার! যায় 
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করে (১)। শক, তেজঃ এবং জগ যেপ্রকার হক ভাঁব-বিশেষের দ্বারা 

ধাপক হয়, এই রস'সে্টপ্রকার কেবল শরীরের অচ্গগাঁপী.হইতেছে । 

বাজীবরণের ওষপি দকল স্বীয় বল এবং গুণের ওৎকর্ষ্য চেতু বিরে- 

চনের ম্নায় কার্ষাকারী. তাহাতে শীঘ্র শুক্রুকে বিবেচিত কবে (২)। 
পিস 

না। চক্ষু কর্ণ নাসিক ত্বক প্িহবা, এই পাঁচটা জ্ঞান-যস্ত্রের পাঁচটা আভ্যন্তরিক জ্ঞান- 

শক্তি, বাক্ পাণি পাদ পাু উপগ্ণ*এই পাঁচটা ক্রিয়-যস্ত্রের পাঁচটা আভান্তরিক ক্রিয়।- 

শক্তি। এনং দেহ-নিন্্বাণের উপাদান প্পঞ্চ ভূত, মাননী শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি, প্রাচীন 
আর্যাদিগের মতে* এই সমস্ত, আন্তরিক শক্টি মিলিত হইয়া জীব, দেহী, পুরুষ অথব। 
আমি-শব্দের বাচ্য হয়| এই সকল আন্তরিক-শক্তি-বিশিষ্ট এই দেহ, পিতা মাতার 

গুক্র-শোশিত-সংঘোগেই উৎপত্তি হয়। তগ্বারা পিতামাতার শারী(রক ও মানসিক 

প্রকৃতি পধাস্তও অর্ধি কাংশ সপ্তানে বর্তে। যেমন অতি ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বৃক্ষের সমু- 

দায় প্রকৃতি গৃঢ়তাবে নিহিত থাকে, সেইরূপ শরীরের, বীজন্বরীপ সেই শুক্র শোণিতে 

সমুদায় শাবীরিক ও মানপিক প্রকৃতি অতি শুগন্ন' এবং গৃঢভাবে নিহিত থাকে। দেহের 

সুলবীন্জ সেই শুক্ক শোণিত অন্ররস হইতেই ,উৎপন্ন হয়। স্তর পরম্পরা-সম্বদ্ধে 

অন্নরদ হইতেই জীবের ব!1 দেীর উৎপত্তি শীকার করা অদঙ্গত হয় না। 

(১) প্রতোক ধাতুতে ৩১৫ অংশ করিয়া ছয়টী ধাতুতে ১৮*৯* কল৷ অবৰ্থিতি 
করে এবং রস ধাতু ক্রমশ: পরিপাক ভুইয়া ত্রিখাং দিবন পরে শুক্র ধাতু জন্মায় । 

ইহার তাৎপর্যা এইরীপ বিবেচন। হয়. 

আহার-জনিত শরীরে প্রতিদিন যে রস জন্মে, লাই রস পাঁচ দিবসে পরিপাক 

'হইর। বষ্ঠ দিণলে রক্ত, ধাতুতে গমন করে। এবং সেই পাচ দিবস মধ্যে নৃশুন রস 
সঞ্তি হইয়া পরিপাক হইতে থাকে । রক্ত পাঁচ দিবলে-পরিপাক হইয়া, বষ্ঠ দিবসে 

মাংস জন্মায় । এই্রাপ ক্রমশঃ প্রিশ দিনের পর অন্র-রস হইতে শুক্র ধাতু জন্মে। 

এবং পাচ দিবসের পূর্বে যে ধাতু জন্মিাছে, তাহ! অন্য ধাতুতে গমন করে। পাঁচ 

দিবদ মধ্যে যে ধাতু জন্মে, তাহা সেই ধাতুতেই থাকে। ধাতুর মে অংশকে অন্য 
ধাতুতে গমন কঠ়িতে হয়, ত।হটই ইহার পরতস্থ অংশ এনং যে অংশ আপনাতে থাকে 

তাহাই ইহার স্বতন্ত্র অংশ। এইরপ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্ব ভাবে ১৮*৯* অংশ, রন 

অবধি মজ্জ! পধযস্ত ধাতুতে অবগ্ঠিতি করে। 

(২) পূর্ন কথিত হইয়াছে যে, ধাতু.সকল পরিপাক-ক্রমে এক,মাসে শুক লক্ায় | 

তাহাতে এক্ধপ নংশক্ হইতে পারে, যে বাকীকরণ ওখধ নকলে রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে 
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আরও কহিতেছেন, পুঙ্পের মুক্ধুল অবস্থান গন্ধ আছেঃ এমত বল 
যায় না, কারণ যুকুলাবস্থায় গন্ধ উপলব্ধি হয় না । গন্ধ নাই, এএমতও, 
বলা বায় না, কারণ যাহা এক্রেবারেই 'না থাকে, তাহ! পরে প্রকাশ 
পাইতে গ্রারে না । . অতএব “মুকুলাবস্থায় পুণ্পে, গন্ধ'থাকে? কেবল 

বাক্যে এই ভাব প্রকাশ করা মাত্র, কুঙ্মতা-হেতু তাহা উপলব্ধি হয় না। 
কিন্ত পুম্পের পত্র কেশরাদি প্রকাশ হইলে” কালান্তরে মেই গন্ধ প্রকাশ 

পায়। সেইপ্রকার বালকদিগেরও বয়সের পরেপাকের দ্বারা শুক্র 
ধাতুর, এবং শরীরের লোম সমূহের উৎপত্তি হয়। এবং নারী-দেছে 
আর্তব-শোণিত প্রাহূর্ভত হয়? স্ত্রীলোকের দেছে রজং উপচিত হইলে, 
স্তন, গভাশয় এবং যোনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি.হুইয়! থাকে ।, 

জর। কর্তৃক শরীবু পাঁরপন্ধ হয়, বলিয়॥, সেই অন-রন বৃদ্ধদিগের 

পক্ষে পুষ্টিকর হয় না। এই সকল ধাতু, রস হইতে উৎপন্ন হুর 

শরীরকে ধারণ করে, একারণ তাহাদিগকে ধাতু কহে। সেই সকল 

“ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি শোণিত-নিমিত। অতএব সেই শোণিত্বের* বিষয় 

এক্ষণে কহিব। ফেণিল অর্জাৎ ফেণ|-ঝিশি ই, অরুণ-বর্ণ, কুষ্ণ-বর্ণ অথব! 

বিবিধ-বণবিশিষ্ট, পাতলা, শীত্বগ্রমী এবং অস্কন্দি যাহা শুদ্ধ হয় না)ঃ 

বাত কর্তৃক য়ে শেরশিত দুষিত হয়, তাহার এই সকল লক্ষণ হইয়।. 

থাকে । নীল, পীত, হরিত অথব। পির্গল বর্ণ ও কীচ। মাংসের মত গন্ধ, 

পিপীলিক। ও মক্ষিকাদির অপ্রীঘতকর (যে রক্তে মঞ্ষিক।-ব। পিপীলিক! 

ধরে ন:), এবং . অঞ্ষন্বি, পি ' কতক দুবিত শোণিতের এই সকল লক্ষণ 

হুইয়া থাকে | .গোরমাটির জলের মত বর্ণ, বদ্ধ, শীতল, বহল অথাৎ 

শ্রবাহশাল, পিচ্ছিল, চিরআ্রাবী (বহুক্ষণ ধরিয়] স্রাব হয়), এবং দেখিতে 

মাংদপেশী? গায়, শ্লেম্স। কতৃক দুষিত যে শ্মোণিত, তাহার এই সকল 

বলিয়। মদ); শুএ জন্ম।য়। কিন্ত তাহ নহে। বিরেচক ওষাঁধতে যেরপঞ্চুবঃ পুনঃ নন 

নির্গত করে সেইবূপ এই বাজীকরণ ওষধিতে পুনঃ পুনঃ শুক নির্গত করে। সদ্যঃ 

ঈনাইতে পরে ন|। | | 
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লক্ষণ হইয়। থাকে । এই "সকল লক্ষণ-যুক্ত, কাঞ্জির স্তায় আতা, 

. বিশেষতঃ ছৃর্নন্ববিশিষ্ট, . সন্নিপাত অর্থাৎ বাত পিত্ত কক এই তিন 

কর্তৃক দূষিত হইলে, শোণিতের এইরূপ লক্ষণ হইয়া! থাকে । পিত্বের 

দ্বার দূষিত হইলে যেরূপ কৃষ্ণ-বর্ণ হয়, রক্ত স্বরং-দূবিত হইলেও সেই 
রূপ অতিশন্ধ কুষ্ণ-বর্ণ হয়। বাত-পিন্ত, পিত্র-শলেক্স, এবং বাত্লেন্সা, 

ইহার মধ্যে কোন ছই দোষের লক্ষণ ৃষ্ট হইলে, তাহাকে সংস্থ্ কছে। 
জীব-শোণিতের বিজ, অন্তত্র কহিব। যে শোণিত, ইন্ত্রগোপ-কীটের 

স্তার রক্তবর্ণ, তরল, এবং বিবর্ণ রহিত, সেই শোণিতই প্রকৃতিস্থ 

অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া আঁনিবে। ধেঁ সকল স্থলে রক্তজ্থাব কর্তব্য, 
তাহ! অন্যত্র কছিব। যে সকল স্থলে অ কর্তব্য, তাহাই এইস্থানে কছি- 

তেছি। সর্বাঙ্গ ম্কীত, ক্ষীণ অথবা অল-ভোজন * প্রযুক্ত রোগ হইলে, 
পাও জর্পঃ, উদরী, শোথ অথবা শোষ রোগ হইলে, এবং স্ত্রীলোক 

' গর্ভিণী হইলে, রক্তত্রাব করান অকর্তব্য । শঙ্ত্র বারা রক্তশ্রাব-ক রণ দুই- 
প্রকার, প্রচ্ছান অর্থাং ত্বক্ ও মাংস বিদ্ধ করা, এবং সিরা বিদ্ধ করা ।.. 
খজু, অনক্বীর্ন, নু, সমভাব, অমবগাঢ় এবং অন্ুত্তান (অধিক গভীর 
না হয় অথব। গ্রভীরতা-রহিতও না৷ হক্ক), এইরূপে সাবধানে শরীর শঙ্ত- 
পাত কনিবে। শন্ত্রপাত-কালে গেন মর্খ, সিরা, ক্সায়ু এবং সন্ধিস্থানে 
আঘাত ন! পান্ধ। বর্ধ। এবং. মেঘাচ্ছন্ন দিনে, শরীরের ছর্ধিদ্ধ স্থানে, 

শীতল বায়ু কর্তৃক ঘর্ম রুঙ্ড থাকিলে, অথর! অতিশয় ঘর হইলে, রক্ত 

"কিছুমাত্র নিঃস্ত হয় না, অথব! অল্পমাত্রই নিঃস্যত হয়। 
উন্মত্ত, মুচ্ছত, অতিশয় শ্রান্ত, এবং বাত, বিষ্ঠ। ও মৃত্র-বেগ॥ 

বিশিষ্ট, নিদ্রতিইূত, এবং ভীত ব্যক্তিগণের দেহে, রক্ত সম্যকূরূপে 

নিঃল্যত হয় না । সেহ্ হষ্ট'অবকুদ্ধ শোণিত কর্ডক কও অর্থাৎ চুলকন!, 

শোথখ অথ।& কুল।,.রক্ত-বর্ণ, দাহ, পাক এবং. খেদন1 জন্মে । অতিশয় 

তিষ্$ কাল হইলে, আতিশয় ঘম্মাক্ত, হইলে, অথব। অনভিজ্ঞ বৈদ্য 

কর্তৃক অতি(:ক্ক বিদ্ধ হইলে, অতিশয় শোণিত-আব হয়। সেই অতি- 
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আাবজনিত মন্তকের উঞ্ণত।, অন্ধতা, অধিমস্থ (চক্ষুরোগ-বিশেষ), 

তিষ্জিরাচ্ছন দৃষ্টি, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপ যাহাকে খেঁচুনি বলে), পক্ষাঘাত, 
দক্ষিণ বা! বাম অঙ্গের বিকৃতি, ভূষণ, দাহ, হিক1, শ্বাস, কাশ, 

পাওরোগ এবং মৃত্যু,-এই সকল উপসর্গ ঘটিয়া থাকে । ্ 

অতএব অতিশয় শীত ন! হইলে, অতিশয় উষ্ণ না হইলে, বা 

এককালীন ঘন্-রহিত ন৷ হইলে, অথব1 অতিশয় তাপিত না হইলে, 

রোগীর রক্তমোক্ষণ করাইবে। এবং রক্তমোক্ষণের পূর্বে বের মণ্ড 
পান করাইবে। রক্ত যথন সম্যক্ নির্গত হইয়া! আপনি নিবৃত্তি পায়, 

তখন বৈদ্য তাহাকে বিশুদ্ধরূপে আ্াবিত হইয়াছে বলিয়! জাঁনিবে। 

শরীরের লঘুতা, বেদনা-শান্তি, রোগের স্থগিত হওয়া, এবং মনের প্র- 

সন্নতা, রক্ত সম্যক বিস্রাবিত হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়! থাকে । 

চন্মরোগ, গ্রস্থি সকল স্ফীত (গাইট সকল ফুলা), এবং অপরাপর যে 
সকল রক্তজ্ঞনিত রোগ আছে, যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ ক্করাইয়! থাকে, 

তাহার সে সকল রোগ কদাচই হয় না। 

রক্ত সম্যক্ নির্গত না হইলে, এলাইচ, বেতস, এলবালু, কুড়, 

তগরপাছকা, আকৃনাদি, ভদ্রদারু, বিড়ঙ্গ, চিত্রক, ত্রিকটু, গৃহধুম (ঝুল), 

হরিদ্রা, আকন্দের কুঁড়ি ও নক্তমাল (করঞ্জ-ফল), এই সকল দ্রব্যের 

মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া! যার, তাহা সমস্ত চূর্ণ করিয়া, সর্ষপতৈল ' এবং 
লবণের সহিত গাঢ় করিয়। ব্রণের মুখে লেপ দিলে, সম্যকরূপে রক্ত 
নির্গত হয়। শোণিত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, 

প্রিযঙ্কু, রক্তচন্দন, গেরিমাটা, ধুনা, রঙ্গাঞ্জন, সিমুল-ফুল, শাখ, বিশু 

মাষকলাই, যব এবং গোধূম, এই সকল দ্রব্য চুর্ণ করিয়া, অস্গুলির 

অগ্রভাগের দ্বার! ব্রণের মুখে টিপিয়৷ গ্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা 

ধুন।, অজ্ঞুন-বৃক্ষ, বিট্থদিগ, মেষশৃঙ্গ, ধববৃক্ষ, ধন্বনৃক্ষ এবং গুড়- 

ত্বক্ (১) এই নকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়। সেই চূর্ণের দ্বারা, অথবা পটরবস্থ 
০) অনেক স্থানে উষধ-বরনার হলে কেবল বৃক্ষের নান আছে । সেই কন বৃক্ষের 

ঙ 
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ভশ্ম করিয়! 'তাঁহাঁর ছারা, বা! সমুদ্রফেণ এবং লাক্ষাচুর্ণের দারা, 
'অথব] ব্রণবন্ধনের নিমিত্ত ব্রণালেগন অধ্যায়ে যে সকজ দ্রব্য ধীথিত 
হুইয়াছে, সেই সকল ভ্্রব্যের দ্বারা, গাঢ় রূপে বন্ধন করিবে। শীতল 
আচ্ছাদন, শীতল ভোজন, শীতল বাসস্থান, শীতল পরিষেচ্ন, এবং 

শীতল আলেপন ব্যবহার বা প্রয়োগ করিবে । অথবা! ক্ষার ক অগ্থির 

দ্বারা দ্ধ করিবে । অথব!1 যে শিরার দ্বার অতিশয় রক্ত নির্গত হইতে 

থাকে, সেই শিরা বিদ্ধ করিবে। অআ্বথব! দ্রব্য-সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে 

কাকোল্যাদি-গণে- ষে সকল '্রব্য কথিত হইয়াছে, সেই সকল ড্রবোর 

কাধ, অথব! শর্করা এবং মধু একত্র পান করাইবে। কালসার হরিণ, 

শশ, মহিষ, অথবা! বরাহ, ইহাদিগের মধ্যে কোন পণ্ড রুধির, ক্ষীর, 

যূষ এবং শিপ্ধ রসের সহিত ভোজন করাইবে। রক্তমোক্ষণজনিত 

উপদ্রধ জন্মিলে, লক্ষণ বিবেচনা! করিয়া সেই উপদ্রবের চিকিৎস! 
করিবে । 

রক্তমোক্ষণ করাইলে, ধাতুক্যজনিত অগ্রিমান্দ্য হয়। তাহাতে 
বাঘু অতিশয় কুপিত হয়। সেই হেতু অতিশয় শীতল না হয়, এবং 

লঘু, ্লিগ্ঠ, 'শোণিত-বর্দন-কারী ও ঈষৎ অস্ন বা. একেবারেই অক্প- 

রহিত হয়, এইরূপ দ্রব্য রোগীকে ভোজন করিতে দ্রিবে। রক্ত-নি- 

বারণের উপায় চারিপ্রকার ১ সন্ধান অর্থাৎ জোড় লাগান, স্বন্দন (বি- 

পরীত গতি হওন), পাচন * এবং দহন। . কষায় রসের দ্বারা ক্ষত- 

স্তান সন্ধান করা যায়ঃ হিম-গুণের দ্বারা রক্ত স্কন্দিত হয়, ভল্মের 

কোন্ অংশ লইতে হইবে, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন খতুতে ত্বকৃ, সার, মুল; 

বন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করিবার বিধি পরে ম্বতন্ত্র অধ্যায়ে বল হইয়াছে। 

রক্ত-নিঃনরণ হওয়াটা নিবৃত্তি হইয়া, অন্য কোন গীড়। ন! ঘটিলে তাহাকে 
বুক্তের গাচম কহে। 

1 বিগন্নীত গতি কছে। 
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দ্বার! পাঁচন হয়, এবং দগ্ধকরণের দ্বারা পিরা সকল সম্কুচিত হয়। 

শীতল প্রয়োগে রক্তের নিঃসরণ নিবুত্তি না! হইলে, সন্ধান-কর ওষধ 

প্রয়োগ করিবে । সন্ধান-কর ওষধে যদি ক্ষত মুখ জোড়া না লাগে, 
তবে পাচন প্রয়োগ করিবে । বৈদ্য যথাবিধি ক্রমে এই তিন প্রকার 

উপায় প্রয়োগ করিবে । এই তিন উপায় বিফল হইলে অবশেষ দাঁহই 
শ্রেয়ঙ্কর। রক্ত নিঃশেষে দোষুরহিত না হইলে কদাচ ব্যাধির শাস্তি 

হয় না। অতএব কিছুমাত্র দোষ থাকিলে ব্যাধিও স্থায়ী হয়। দেহের 

মূল শোণিত, শোণিতই দেহ ধারণ করে। অতএব অতিশয় যত্বপূর্বক 
এই শোণিতকে রক্ষা করিবে । তাহ হইলেই জীবের জীবত্ব থাকে । 

রঞ্তমোক্ষণ করাইবার প্রর শীতল পরিষেকের দ্বার! বায়ু কুপিত হইলে, 
ক্ষত স্থানে বেদনাযুক্ত ফুল! হয়, সে স্থলে ঈষদুষ্ণ ঘ্বতের দ্বার! পরিষেচন 

করিবে। 

' পঞ্চদশ অধ্যায় । 

দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষল্ন-বৃদ্ধি-বিজ্ঞানীয় অধাঁয়।' 

বাযু পিত্ত কচ, সপ্ত ধাতু এবং মল, ইহারাই শরীরের মূল। অত- 
এব ইচাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। স্পন্দন, উদ্বহন 

(উদদ্ধী বহন), বিবেক (পৃথকৃ-করণ), ধারণ ও লক্ষণ (নির্দিষ্ট স্থানে 

গমন), বাধু এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া শরীরকে ধারণ করে। রাগ 

(রক্তবর্ণ করা), পাঁক (্রণাদি পাকান), ওজঃ অথবা তেজঃ, মেধা 

এবং উঞ্ণকারিতা, পিত্ত এই পঞ্চ গুর্লে বিভক্ত হইয়া অগ্নিকার্যের 

দ্বার! শরীরের কার্ধা সম্পাদন করে। সন্ধিস্থানের সংযোগকরণ, স্েহ- 

বৃন্তকরণ, রোপণ (পূরণ), বল এবং স্কৈর্ধ্যতাঁকরণ, শ্লেম্বা এই পঞ্চ 

গুণে বিভক্ত হইয়!, উদকক্রিয়।র দ্বার শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে। 

রস, রীতি উৎপাদন করে, এবং রক্তকে পোষণ করে। রক্ত, 

দেহের বর্ণ করে, মাংসকে পোষণ করে, এবং জীবিত রাখে। 



৬৪ হশ্রুত । 

মাংস, শরীর পুষ্টি করে, এবং মেদ ধাতুকে পোষণ করে । মেদ হতে 

ঘণ্ধ হয়, শরীর চিন্ধণ ও দৃঢ় হয়, এবং অস্থি সকলের পুষ্টিহয়। অস্থি, 
দেহকে ধারণ করে ও মজ্জার পোষণ করে। মজ্জা, গ্রীতি-করী, চিন্কণ- 

করী, অস্থি সকলের পুরণ-করী. এবং বল ও শুক্রের পোষণ-করী । শুক্র 

হইতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা, প্রীতি এবং প্রফুল্লত! উৎপন্ন হয়। ইহা- 

তেই জীবের বীজ নিহিত থাকে *| পুরীষ, স্ীপন্ততস্ত করে, শরীর এবং 

শরীরস্থ বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ করে। মৃত্র, বস্তি-পৃরণ ও শরীরের ক্লেদ 
রহিত করে । স্ত্েদ, শরীরের ক্লেদমাত্র, ইহাতে ত্বকের কোমলতা হয়। 
আর্তব-শোণিতও রক্তের ন্টায় কার্যকর এবং গর্ভ-কর। | 

_ গর্ভ কর্তৃক গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ্তন্ঠ, স্তনদ্ধয়ের স্থলত্ব এবং 

জীবনের কারণ। এই সমস্ত পদার্থকে যথাবিধি ক্রমে সম্যকৃরূপে রক্ষ। 

করা কর্তব্য*। . 

অতঃপর এই সকল পদার্থ ক্ষয় হইলে যেসকল লক্ষণ হয়, তাহ! 

কঠিব। সংশোধনীয় এবং সংশমনীয় দ্রব্যের, অতি-মাত্রায় সেবন, 

বিষ্ঠা মুত্রের বেগ-ধারণ, অপাত্বা অর্থাৎ অনিয়মিত বা অন্বাভাবিক' 

আহার, মনস্তাপ, শ্রম, অনশন ও অতিশয় মৈথুন, এই সকল কারণে 
শাদীরিক পদার্থ সকল ক্ষয় হয়। তাহাদিগের মধ্যে বাতকক্ষয় হইলে, 

মন্দর-চেঈতা অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, বাকৃশক্তির অল্পতা, অ- 
প্রফুল্লতা, এবং জ্ঞানের মূঢ়তা ঘটিয়। থাকে । পিত্ব-ক্ষয় হইলে, অগ্নির 
অর্থাৎ পিত্তের উষ্ণতার মান্দা হয়, এবং শরীর প্রভাহীন হয়। শ্লেম্মা- 

ক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দাহ, আমাশয়, পকাঁশয় এবং মস্তকের শৃন্তত] অর্থাৎ 

ভারহীন, লঘু--বাহাকে থালী খালী বলে, সন্ধি সকলের শিথিলতা, 

তৃষা, দৌর্ধলা এবং নিদ্র ভীনতা ঘটে। বায়ু, পিত্ত বা শ্রেন্ব! ক্ষীণ 

* শুকরের দ্বারাই পিতার শারীরিক ও মানদিক প্রকৃতি পু্রে হি হয়। 

অতএব দেস্কের সমস্ত সার অংশ শুক্রে নিহিত থাকে। 
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হইলে, তাঁহা যে প্রব্য দ্বার] বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যের সেবনই তাহার 
প্রতীকার। রস-ক্ষয় হইলে, হৃদয়ের পীড়া, কম্প, শুন্যতা এবং তৃষ্ণ! 

জন্মে। শোণিত-ক্ষয় হইলে, ত্বকের রুক্ষ ভাব ও সিরা সকল শিথিল 
হয়, এবং অমন ও শীতল-দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। মাংসক্ষয়ে, নিতম্ব, 
গণ্ড, ওঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষ, কক্ষ1, নাভি, উদর এবং. গ্রীবা, ইহা- 

দিগের শুফতা, শরীরের রুক্ষতা এবং পীড়া, শরীরের অবসাদ এবং 

ধমনীর শৈথিল্য, এই সকল লক্ষণ হইয়া! থাকে । মেদ-ক্ষয় হইলে, 

প্রীহা-বৃ্ধি, সন্ধি-স্থানের শুন্যতা, রুক্ষত। এবং কোমল মাংসে অভি- 

লাষ, এই সকল উপদর্গ হইয়া থাকে । অস্থি-ক্ষয়ে, অস্থি-পীড়া, দত্ত ও 

নথ ভঙ্গ এবং দেহের রুক্ষতা জন্মিয়। থাকে । মজ্জা-ক্ষয় হইলে, শুক্রের 

অল্পতা, পর্ব-ভেদ, অস্থি-নিস্তোদ (মস্থি-স্থানে বেদনা), এবং অস্থি-শূন্যত! 

(অস্থির আভ্যন্তরিক স্থান শূন্য হওয়া) ঘটিয়! থাকে । শুক্র-ক্ষয়ে, 

মেদ এবং মুক্ক দেশে বেদনা ও মৈথুনে অশক্তি জন্মে, অথব! “বিলম্বে 
রেতঃপতন হয়, এবং পতন-কালে অল্প রক্তের সহিত শুক্র দৃষ্ট হয়। 
কোন ধাতু ক্ষাণ হইলে, যে.দ্রব্যে সেই ধাতুর বৃদ্ধি হয়, সেই দ্রব্যের 

সেবনই তাহার প্রতীকার। পুর্ীষ-ক্ষয়ে, হৃদয়ের পার্খশদেশে পীড়া 

জন্মে, এবং বায়ু শব্ধ করিয়! উদ্ধাদকে গমন ও কুক্ষি-দেশে সঞ্চরণ 

করে। মৃত্রক্ষয়ে, বন্তিদেশে বেদনা এঁবং মুত্রের অন্পতা হয়। পুরীষ 

বা! মূত্র ক্ষয় হইলে, যে সকল দ্রব্যে তাহার বৃদ্ধি হয়, সেই সকল 

দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। স্বেদ-ক্ষয়ে, রোম-কুপের স্তব্ধতা, 

ত্বকৃ-শোষ অর্থাৎ গায়ে তৈলাদ মাখিলে শুফ হইয়! যায়, স্পর্শের 

বৈগুণ্য অর্থাৎ স্পর্শ-জ্ঞানের হানি হয়, ওবং ঘন্ম হয় না। শ্বেদ-ক্ষয় 

হইলে, তৈলাদি মর্দন করিবে, এবং বাহাতে ঘন্ম হয়, এইরূপ ক্রিয়া, 
করিবে *। আর্তব-ক্ষয়ে, হথোচিত কালে অথাৎ প্রাতমাসে আর্তৰ 

মর ঘন্ম করাইবার প্রণালী পশ্চাৎ বল| হইয়াছে। 
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শোণিতের একবাঁরে অদর্শন, অথবা অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এবং 
যোনি-দেশে বেদনা হয়। আর্তব-শোণিতের ক্ষয় হইলে, সং- 
শোঁধনী * এবং আপ্নের (অগ্রিকর) দ্রব্যের থাবিধি প্রয়োগ করিবে । 

স্তন্য অর্থাৎ স্তন-দুপ্ধের ক্ষয় হইলে, স্তন-দ্বয়ের মানত! 'হয়, এবং স্তন্য 

একবারে জন্মে না, অথবা অল্পই উৎপত্তি হয়। শ্তন্য-ক্ষয়ে শ্র্েম্বা- 

বৃদ্ধিকর দ্রবা সেবন-করিবে। গর্ভ-ক্ষয় হইলে, কুক্ষি-দেশ অর্থাৎ তল- 

পেট উচ্চ থাকে না, গর্ভের স্পন্দন রহিত হয়। তাহাতে দুগ্ধ লংযোগে 

বন্তিক্রিয়া করিবে, এবং মেদ-জনক আহার প্রদান করিবে । 

অতঃপর ইহার্দিগের বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ এই দোষ, ধাতু এবং 
মলের পরিমাণ অধিক হইলে, যেরূপ. লক্ষণ হয়, তাহ! কহিব। দোষ- 

বৃদ্ধি-কর আহার বিহারেই ইহার বৃদ্ধি হইয়। থাকে । বাুবৃদ্ধি হইলে, 

ত্বকের পারুষ্য অর্থাৎ কোমল-ভাব রহিত হওয়া, কৃশত', কৃষ্ণবরতা, 

গাত্রের স্করণ অর্থাৎ ঈষৎ কম্প, উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ. নিদ্রানাশ, 

ছূর্ববলত! এবং মলের কঠিনতা, এই সকল লক্ষণ হয়। পিত্ব-বুদ্ধি হইলে, 

শরীরে পীতবর্ণ আভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, নিদ্রার 
অল্পতা', মুচ্ছ, বল-হানি, ইন্্রিয়ের দুর্বলতা, ও বিষ্ঠা মুত্র এবং চক্ষু পাঁত- 

বর্ণ হইয়া থাকে । গ্নেম্া-বৃদ্ধি হইলে, শরীরের শুক্লুবর্ণতা, শীতলতা, 

স্থিরতা, গৌরব অর্থাৎ ভার, অবগাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং সন্ধি-স্থানের 
অস্থির বিশ্লেষ, এই দকল লক্ষণ হইয়া! থাকে । রস অতিশয় বৃদ্ধিশহইলে, 

হৃদয়ের উতরেদ এবং প্রসেক (লাল! বা! শ্র্রেম্ী নিঃসরণ) জন্মিয় 

থাকে । রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শরীর এবং চক্ষুঃ রক্তবণ, এবং সিরা 

সকলের পূর্ণ-ভাব হইয়া থাকে ॥ মাংদ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, নিতত্ব, 

গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উক, বাহু এবং জজ্বা, এই সকল স্থান বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে, এবং দেহের গুরুত্ব জন্মে অর্থাৎ ভার বোধ হয়। মেদ অতি- 

০০ 

* দংশোধনীয় দ্রব্য শোধনীয় ও শমনীয় দ্রব্গণের অধ্যায়ে বক্তব্য। 
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শয় বৃদ্ধি হইলে, উদরের পার্্বভাগ বুদ্ধি হয়, কাশ শ্বাস প্রভৃতি রোগ 

জন্মে, এবং শরীরের চিক্কণতা ও দৌর্গন্ধ্য জন্মে। অস্থি-বৃদ্ধি হইলে, 
অধ্যস্থি অর্থাৎ বৃহদস্থির নিকট ক্ষুদ্র অস্থি ও 'অধিদস্ত অর্থাৎ গজদস্ত 

জন্মে। মজ্জা অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, সকল শরীর এবং চক্ষুঃ ভার বোধ 
হয়। শুক্র-বৃদ্ধি হইলে, শুক্রাশ্মরী (এক প্রকার পাথুরে রোগ), এবং 

অতিশয় শুক্র নির্গত হইয়া থাকে । পুরীষ-বৃদ্ধি হইলে, তলপেট ভার 

হয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা জন্মে। মৃত্র-বৃদ্ধি হইলে, মুহুমু'হঃ মূত্র-প্রবৃত্তি, 

বন্তি-দশে বেদনা এবং আখ্মান (ফাপ1) হয়। ম্বেদ অতিশয় বুদ্ধি- 

হইলে, ত্বকে অতিশয় দুর্গন্ধ এবং কণ্তু হইয়া থাকে । আর্তব-বৃদ্ধি 
হইলে, অঙ্গমন্দ অথাৎ শরীরের কাঁমড়ানী, অতিরিক্ত শোণিতম্্রাৰ 

এবং ছুব্বলতা হইয়া থাকে । স্তন্য-বৃদ্ধি হইলে, স্তনদ্বয়ের স্থুলত্ব, 

মুহুমুছঃ ছুগ্ধ-নিঃসরণ এবং স্তনদ্ধয়ে বেদনা হয়। গর্ভ অতিশয় বৃদ্ধি 

হইলে, জঠর-বৃদ্ধি এবং শোথ হয়। ধাতু সকলের মধ্যে কোন ধাতু 
বুদ্ধি হইলে, সংশোধনী এবং অবিরুদ্ধ ক্রিয়া-বিশেষের ছারা ক্ষয় করাই 

তাহার প্রতীকার,। 

পূর্ব পৃৰ্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, পর পর ধাতু সকলও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। অতএব যে সকল ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে হ্রাস 

করিবার নিমিত্ত প্রতীকার কর! কর্তব্য *। 

অতঃপর বলের লক্ষণ এবং বল-ক্ষয়ের লক্ষণ কহিতেছি। রস 

হইতে শুক্র পধ্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ 
কহে। আধুর্ধেদশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-মতে সেই ওজই বল নামে কথিত 

হইয়াছে । বল থাকিলে মাংস দৃঢ় এবঃ পুষ্ট হয়, সকল কার্ষ্যে উৎসাহ 

পূর্ব পর্ব্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে পরবর্তী ধাতু ও অতিশয় বৃদ্ধি হয় অর্থ 

রম অতিশয় বৃদ্ধি হইলে রভ্তও অতিশয় বৃদ্ধি হয়, রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে মাংস 

অতিশত্ন বৃদ্ধি হয়ঃ এইরূপ ষথাক্রুমে বৃদ্ধি হইয়। থাকে। 



৬৮ স্শ্রুত। 

থাকে, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্ন ভাবে থাকে, বাহা এবং অস্তরস্থ 

সকল ইন্দ্রিয় অবাধে শ্ব স্ব কাধ্য নির্বাহ করে । 

শরীরস্থ ওজঃ পোম-গুণ-বিশিষ্ট, গিপ্ধ, শ্বেত-বর্ণ, বানি স্থির, 

সরস, মূ এবং স্ুগন্ধ-বিশিষ্ট। ইহা শরীর-মধ্যে গ্রপ্তভাবে থাকে, 
এবং ইহার দ্বারা প্রাণ-রক্ষা হয়। প্রাণীদিগের দেহের সকল অবয়বে 

ইহ! ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যাঁয়। 

সকল ধাতু হইতে যেসার নিঃস্যত হয়, তাহাই ওজঃ । মানসিক ও 

ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক,'একা গ্রচিন্তা, শ্রম এবং ক্ষুধা (আহার: 

ন1 করিলে), এই সকল কারণে সেই ওজের ক্ষয় হয়। ওজঃ-ক্ষয়ু হইলে 

প্রাণিগণের তেজেরও ক্ষয় হয় । 

সেই ওজঃ বা বলের বিশ্রংন! (অপ্রসন্নতা), ব্যাপৎ (বিক্লতি), অথব1 

ক্ষয় হইলে যেপ্রকার লক্ষণ হয়, তাঁহা কহিতেছি। সন্ধিস্থানের শিথি- 

লতা, শরীরের অবসন্নত।, বাত, পিত্ত, শ্লেম্সার চ্যবন (প্রকোপ), এবং 

ক্রিয়ার নিরোধ (শারীরিক ক্রিয়ার অভাব), বলের বিশ্রংসা হইলে এই 

সকল লক্ষণ ঘটিয়! থাকে | বল ব্যাপন্ন হইলে, শগীরের স্তব্ধতা ও 

ভার, বাযুজন্য শোফ, কর্ণের বিভিন্ন তা, গ্লানি, তত্ত্ী ও নিদ্রা, এই 

সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । বল-ক্ষয় হইলে, মুষ্!, নাংস-ক্ষয়,। মোহ, 

প্রলাপ এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে । | 

বলের তিন প্রকার দোষ, ব্যাপৎ, বিজ্রংদা এবং ক্ষয়। শবীরের 

শিথিলত', অবনন্নত। ও শ্রান্তি, বায়ু পিত্ত ও কফের বিকৃতি, এবং 

শরীরে ২ন্দ্য়-কাধ্য শ্বতাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া! থাকে সেই পরি- 

মাণে না রওনা অথবা না পারা, বলের বিশ্রংদা! হইলে এই সকল 

লক্ষণ ঘট্টয। থাকে । শরীরের ভাঁর, স্তব্ধত1 এবং গ্লানি, শারীরিক 

ব্ণর বাভন্নতা, তন্দ্রা নিদ্রা, এবং বাধু-জন্য শোফ, বল ব্যাপন্ন হইলে 
এই মকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে । বলের ক্ষয় হইলে মৃচ্ছা, মাংস-ক্ষয়, 
মোহ, গ্রলাপ ও অজ্ঞান, এই সকল লক্ষণ এবং পূর্বোক্ত সকল লক্ষণ 



সশ্রুত | ৬৯ 

অব! মৃত্যু পর্ধ্যস্তও ঘটিয়৷ থাকে । বলের বিশ্রংসা এবং ব্যাপৎ হইলে, 

নানাপ্রকার অর্বিরদ্ধ প্রতীকারের দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় 

আনিবে *। দুর্বলতা-জন্ত যদি জ্ঞান-শৃন্য প্রভৃতি লক্ষণ ঘটে, তবে 

সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে 11 

শরীরস্থ তেজও আগ্নেয়। সকল ধাতুর অন্তরে যে ন্নেহ(ঘ্বৃত 

তৈলের স্তায় পিচ্ছিল) পদার্থ থাকে, ধাতুর পরিপাক-কালে সেই 

সকল স্নেহ পদার্থ হইতে শরীরের তেজ:ম্বরূপ বসা নামক ধাতু জন্মে। 

বসা ধাতু স্ত্রীলোকদিগের শরীরে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 

তাহার দ্বারা শরীরের কোমলতা, সৌন্দর্য্য, উৎসাহ, দৃষ্টি, স্থিতি, পরি- 

পাক-শক্তি. কান্তি ও দীপ্তি জন্মে, এবং শরীরের রোম অল্প ও কোমল 

হয়। কথায়, তিক্ত, শীতল. রুক্ষ অথরা মলমুত্র-রোধক পদার্থ সেবন 

করিলে, অথবা স্ত্রী-সংসর্গ, ব্যায়াম বা ব্যাধি কর্তৃক কৃশ হইলে, সেই 
বস! ধাতু বিকৃত হয়। বসা ধাতু বিকৃত হইয়া! অপ্রসন্নভাবে থাকিলে, 

ত্বকের পারুষা, বর্ণের বিভিন্নতা, গাত্র বেদনা বা কামড়ানি, অথব! 

শরীর প্রভা-শৃন্ত হইয়া থাকে । ব্যাপন্ন হইলে শরীরের কুশতা, অগ্ি- 
মান্দ্য, শরীর হইতে অধঃ ও তির্য্যক্ ভাগে ক্ষরণ, এই সকল, ঘটিয়! 

থাকে । এবং ক্ষয় হইলে, দৃষ্টির, অগ্রির ও বলের হানি, ব! যুর প্রকোপ 

অথবা! মৃত্যু হইয়া! থাকে । বসা ধাতুর বিকৃতি হইলে পূর্বোক্ত তিন 

অবস্থাতেই স্নেহদ্রব্য পাঁন কর ও তাহ] শরীরে মর্দন, লেপন বা পরি- 

ষেচন করা, এবং স্নিগ্ধ অথচ ,লঘু, এরূপ দ্রব্য ভোজন কর, বিধেয়। 

টি রর জাজের 
* যে প্রতীকারের দ্বারা শরীরে অন্য কোন দোষ বৃদ্ধি না হইয়া! বল রক্ষা তয়, 

তাহাই এস্থলে অবিষ্ুদ্ধ ক্রিয়! বলিয়। কথিত হইয়াছে । তাহাতে শারীরিক সকল 

অবস্থ1,বিবেচন! কপিয়া আহারাদির নিয়ম, এবং গিটার আচরণই গ্রস্থকারের 

অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে। 

1 জ্ঞান-শুনয প্রভৃতি লক্ষণ বলাতে মৃচ্ছা, মাংসক্ষয় প্রত্ৃতি উপরোজ পাঁচটা 
লক্ষণ বুঝায়। 



ধ৫ সশ্রুত। 

দোষ (বায়ু, পিত্ব, কফ), সপ্ত ধাতু, মল, শথধ! বল (ওজঃ ধাতু), 

ইহাদ্দিগের মধ্যে কোন একটার ক্ষয় হইলে; যেপ্রকার 'আহারের দ্বার 

সেই ক্ষয়টীর পূরণ হয়, ক্ষীণ অবস্থায় সেইগ্রকার আহারেই লোকের 
অভিলাষ জন্মে । ক্ষীণ ব্যক্তির যে যেপ্রকাঁর আহার করিতে আফাজ! 

হয়, সেই সেইপ্রকার আহার প্রাপ্ত হইলেই তাহার শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত 

অংশের পূরণ হয় *। ধাতু-ক্ষয়-প্রযুক রোগীর চেতন-শক্তি এবং ইন্দ্রিয় 

কারধ্য বাযুকর্তৃক রহিত হইলে, অথবা রোগীর বল অত্যর্থ ক্ষীণ হইলে, 
চিকিৎসা! করিতে পার! যায় না । 

রসের নুানাধিক্য বশতই শরীর কুশ বা স্থল হইয়া থাকে। শ্লেম্া- 
জনক দ্রব্য আহার, অধিক পরিমাণে আহার, পরিশ্রম না! করা এবং 

দিবা-ভাগে নিদ্রা যাওয়], এই সকল কারণে মধুরতর অন্নরস উত্তম 

পরিপাক না হুইয়াই সর্ব শরীরে সঞ্চারিত হইতে থাকে ॥। তাহাতে 

শরীরে অতিশয় স্নেহ (তৈলাক্ত) পদার্থ 'জন্মে। সেই ন্েহ পদার্থের 

আধিক্য হেতু মেদ জন্মে। সেই মেদ কর্তৃক শরীর অতিশয় স্থূল হয়। 

* যে দোষ বা যে ধাতু ক্ষীণ হইলে যে দ্রবো অভিলাষ জন্মে, সেই দ্রব্যের আহা” 
রেই সেই দোষ বা সেই ধাতুর পুষ্ট হয় যথা, অতিশয় পিত্ত-বৃদ্ধি হইয়। শ্লেমা-ক্ষয় 

হইলে শীতল দ্রবো অভিলাষ জন্মে, শীতল ডুব সেবনে শ্লেম্মা- বৃদ্ধি হয় । এবং কোন 

রোগ হইতে, উত্তীর্ণ হইলে, শরীর যাবৎ ক্ষীণ থাকে, তাবং আহারীয় দ্রব্যে যে অধিক- 

তর আকাঙজ্ফা দেখা বায়, তাহ। সেই ক্ষীণত।র পূরণের নিমিত্ত স্থভাবতই হইয়া থাকে । 

ইহ! আধুনিক শারীরতত্বনেত্তা্িগেরও অভিমত | ইহাতেই বিবেচন| হয় যে, শরীরে 

যে পদার্থ যে পর্রিমাণে থাকা উচিত, ভ্যহার ন্যুন হইলে, নমন্ত শারীরিক প্রকৃতিই 
যেন সেই ক্ষতি-পৃরণের নিমিত্ত যত্তবান হয়। অতএব যে ধাতু-ক্ষয় হয়, নেই ধাতু 
যাহাতে জন্মে, এ এরূপ দ্রবা আহ্বারেই অভিলাঘ হইয়া! থাকে, গ্রস্থকীরের এই অভিপ্রার 

অনন্গত নহে। সুতরাং ক্ষীণ অবস্থায় কোনপ্রকার আহারে অভিলাষ জন্মিলে, এইটী 

বুঝিতে হইবে.যে, নেই ক্ষীণ অবস্থায় শারীরিক ক্ষতি পূরণ করিবার নিমিত্তপ্রফৃতিই 
তাহ! আকাজ্জা। রিতেছে। তবে শারীরিক অন্যান্য অবস্থা, অগ্নির দীপ্তি ও পরি- 

পাক-শক্তি অগুনারে তাহার বিধান কর! কর্তৃব্য। 
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শরীর জতিণয় স্থূল হইলে ক্ষুদুশ্বাস (অল্প পরিশ্রমে ছাপাইয়া, উঠা), 

পিপাসা; ক্ষুধা, নিদ্রা, ঘর, শত্রীরের দৌর্ন্ধ্য, ক্রথন, অবসন্নতা এবং 

জড়তা, এই সকল উপসর্গের দ্বার! "অভিভূত হয়। অধিক" পরিমাণে 
মেদ জন্মিলে শরীরের সৌন্দধ্য হয়, কিন্তু পরিশ্রম করিতে অশক্ত হয়। 

কক ও মেদ কর্তৃক শরীরের সকল সিরা-পথ রুদ্ধ হওয়াতে স্ত্রীসংসর্থ- 

শক্তিও হাস হয়, এবং অস্থি, মজ্জ। ও শুক্র, শরীরের এই তিন অবশিষ্ট 
ধ্াতুরও পুষ্টি হয় না। শরীর এপ্রকার স্ুল হইলে, .প্রমেহ, 'পীড়ক- 
প্রমেহ, জর, ভগন্মর, ধিদ্রধি ও নানাবিধ বাত পেগ। এই লকল রোগের 
মধো কোন একটা রোগে মৃত্যু হইন্বা থাকে । অথবা সিরাপথ রুদ্ধ 

হওয়াতে এই সমস্ত রোগই বলবান্ হইয়া উঠে।' অতএব যে সকল 
কার্ডের বারা শরীর অতিশয় থপ হয়,সেই সকল রায়্য পরিত্যাগ করিবে। 

কিন্তু স্থূল হইয়! পড়িলে, শিলা. জতু, গুগৃ্গুল, গ্োমৃত্র, ব্রিফলাঁ, , লৌহ" 
চূর্ণ, রসাঞ্জন, মধু» যব, মুগ, কোরদুষক (ধান্য-বিশেষ), শ্যামা শেল 

বশে), ও কোন্দীলক (ধান7-বিশেষ), এই সকল দ্রব্ঢ এবং রুক্ষ ও 
বমনকারক দ্রবা, বিধি-পূর্ববক আহার করিবে, এবং ব্যায়াম, শরীরের 

লেখন-ক্রিয়। ও বিরেচক দ্রব্য সেবন করিরে:। ইহাতে শরীরের শুল- 

তার" প্রতীকার হয় । যাহাতে বীযু বুদ্ধি হয় এরূপ দ্রব্য আহার, অতিশয় 

ব্যায়াম বা আতিশয় স্ত্রীংসগ্, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রি-জাগরণ, 

পিপাস। (পান ন। ক্রুরিলে), ক্ষুধ) (সময়ে আহার না! করিলে),ও*কবায় 
রস সেবন, ইত্যাদি কারণে শরীর শুষ হয়। *শনীর শুফ হইলে, সেই 
গুদ অল্প রস শরীর-মধ্যে সঞ্চারিতদ্হইয়া, সমস্ত শরীরকে পোষণ করিতে 
পারে না।. সুতরাং শরীর ল্লাতিশয় কৃশ হইয় পড়ে। শদীর অতিশয় 

কশ হইলে, ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্, বাত ও বর্ষার প্রভাব সন্থ 

করিতে অনমর্থ হয়। নানাপ্রকার বাত-রোগে আক্রান্ত, ও অল্প পরি- 

শ্রমে ক্লান্ত হয়। এবং শ্বাশ, কাঁশ, শোষ, গ্লীহা, উদরী, অগ্রিমান্দ্য, গুল্স 
ও রূক্ত-পিত্ত, এই নকল রোগের মধ্যে কোন একটা রোগে মৃত্যু হুইয় 
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থাঁকে, .অথবা অল্প-প্রাণ প্রযুক্ত এই সকল রোগগুলিই বলবান্ হইয়া 
উঠে । অতএব যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা শরীর কৃশ হয়, সেই সকল ক্রিয়! 

পরিত্যাগ 'করিবে। শরীর কৃশ হইলে, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধ!, বিদারী, 

বিদারীগন্ধ! (শালপর্ণাী), শত-মূলী, বলা,.অতিবলা (পীতবেড়েলা), নাগ- 

বল। (গোরক্ষ চাউলে) ইত্যাদি. মধুর-রস-বিশিষ্ট সকল ওষধি সেবন 

করিবে । ক্ষীর, দধি, বত, মাংস, শালি ও ষাট ধান্যের তুল, যব 

এবং গোধুম প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিবে । এবং দিবানিত্রা, ত্রহ্গচধ্য, 

(দ্রী-সঙ্গ-রহিত), ব্যায়াম ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, এই ক্রিয়াগুালও 

করিবে। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর ও ক্ষীণকর উভয়প্রকার দ্রব্য আহার কবে, 

তাহার শরীরে অন্নরদ সঞ্চারিত হইয়া সকল ধাতুকে সমান-ভাবে 
পোষণ করে । শরীরের সকল ধাতু সনান-ভাবে জন্মিলে, শরীর স্ুল 

বা কৃশ'ন। হইয়া মধ্যম-ভাবে থাকে, সকল কার্যে সমর্থ হয়, ক্ষুধা, 

পিপাসা, শীতল, উষ্ণ, বর্ষা ও রৌদ্র সহা করিতে পারে, এবং বলবান্ 

হয়। অতএব শীবীর যাহাতে মধ্যম-ভারে থাকে, সেইনধপা কার্ধ্য করাই 
কর্তব্য । 

স্থল এবং কৃশ,.এই উভয় প্রকার শরীরই নিন্দনীয় | মধ্যম শরীরই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । স্থল এবং কুশের মধ্যে কৃশ শরীর বরং শ্রেয়গ্কর। 
প্রজ্লিত হইলে বহি যেপ্ধপ পাত্রস্থিত জল শোষণ করে, কুপরিত 

হইলে বায়ু, পিত্ত, কফও সেইরূপ শনীরস্থ সকল ধাতুকে ক্ষয় করে। 

শরীরস্থ দোষ (বানু, পিত্ত, 'কফ), ধাতু (সত ধাতু) এবং মল, ইহাদিগের 

কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। স্তরাং শরীরে ইহার! সমান ভাবে 

আছে কি নাঃ তাহ! অন্ত কোন কারণের দ্বারা নির্ণয় কর যায় ন1। 

কেবল শরীর যখন স্বাস্থ্য অবস্থায় থাকে, তখনই সেই শরীরে দোষ, 

ধাতু ও মল সমান-তাবে আছে বলিয়। চিকিৎসকের! অবধারণ করেন । 
শবীরের ইন্দ্রিয়-সমস্ত অপ্রসন্ন-ভাবে থাকিলে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের 

অনুমান করিয়া থাকেন, যে সেই শরীরে দোষ, ধাতু এবং মল দমান- 
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ভাবে নাই। বায়ু পিত্ত কফ, অগ্নির দীপ্তি, সপ্ত খাতু ও মলের ক্রিয়া 

(সরলতা) সমভাবে থাকিলে, এবং মন, অস্তঃকরণ-বৃত্তি ও সকল 

ইন্দ্রিয় প্রসন্নতাঁবে থাকিলে, তাহাকেই স্বাস্থ্য অবস্থা কহে। শরীরের 
বাস্থ্-রক্ষার নিমিত্তই যত্র করিতে হয়। অস্থাস্থ্য অবস্থা ঘটিলে, রোগী 

যাবৎ স্বাগ্্য- অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ প্রয়োজনানুসারে তাহার 
শবীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয় অথব! বৃদ্ধি করিবে 

ষোড়শ অধ্যায় । 
কর্ণ*বেধ ও বন্ধন-প্রণালী *।. 

ব্বক্ষা-ভূষণ ধারণ করিবার নিমিভ বালকের কর্ণদ্ধয় বিদ্ধ করিবে। 
ষষ্ঠ অথর। সপ্তম মাসে, শুক্ল-পক্ষের প্রশস্ত দিবসে, মঙ্গলীচরণ. ও স্থৃত্তি- 
বাচন পূর্বক বালককে ধাত্রীর ক্রোড়ে উপবেশন কুরাইবে, এবং প্র- 
লোতনের দ্বার! সাত্ব্ী করিয়৷ বাম হস্তে তাহার কর্ণ ধারণ করিবে 

ত্দনগর কণণপালীতে যে স্বাভাবিক ছিদ্রের যোগ্য স্থমিটী হু্্য-কিরণ 
দ্বার! প্রকাশ পায়, সেই'স্থানটী স্চীর দ্বার! সরলভাবে বিদ্ধ করিবে । 

রালকের দক্ষিন কর্ণ এবং কণ্ঠার বাম কর্ণ অগ্রে বিদ্ধ করিবে । রিদ্ধ 

করা হুইলে- সেই ছিদ্র-মধ্যে তুলার পলিতা . প্রবেশ করাইবে, এবং 
সেই হানে অপক তৈল সেচন করিবে। বিদ্ধ*করিলে কর্ণে যদি 

কোন উপদ্রব ন! জন্মে, তবে পূর্বক ছিদ্র-যোগ্য স্কানই বিদ্ধ হইয়াছে 
বলিতে হইবে। সেই-স্থান তিন্ন অন্তু স্থান বিদ্ধ হইলে, অতিশয় রক্ত 
নিঃসরণ হয় ও বেদনা জন্মে। অনভিজ্ঞু বৈদ্য কর্তৃক কর্ণের শিরা বিদ্ধ 
হইলে, কালিকা, কর্ম্মরিকা ও লোহিতিক, এই তিনপ্রকার উপদ্রব 
জন্মে। কালিক। নামক উপদ্রব ঘটিলে, জর, দাহ, কর্ণে শোফ এবং 

* কর্ণ বিদ্ধ করিতে গেলে কোন কোন হলে কর্ণ ক্ষত হইয়া যায়। রক্ষা-তৃষণ 
ধার করিবার নিমিত্ত সেই ক্ষতস্থানে স্বতন্ত্র মাংস বসাইর। পুরণ করাকে কর্ণ-বদ্ধন 
অথব। কাণ-বাধান বলে। 
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বেদনা জন্মে । মর্দ্মরিকা উপদ্রব ঘটিলে, বেদনা, জর ও গগ্রন্থি*রোগ হয়। 

লোহিতিকা উপদ্রবে মন্তান্তস্ত যোহাতে ঘাড় ফেরে না), 'অপতানক 

(বাযুরোগ, যাহাতে "অজ্ঞান হয় ও হাত পা আছড়ায), শিরঃপ)ড় 

ও কর্ণ- পুল জন্মে। সেই সকল উপদ্রবের “কারণ বিবেচন! করিয়া 

প্রতীকার করিবে । 'বন্র, স্থুলাগ্র (মোট! মুখ), অথবা অগ্রশস্ত সুচীর 

দ্বার! বিদ্ধ হইলে+ পলিতা। অতিশগ্ন স্থূল হইলে; বায়ু পিত্ত রুফ কুপিত 

 হুইলে, অথবা! অপ্রশ্ত-রূপে বিদ্ধ হইলে, কণে সংরম্ত কেট্কটানি) 

ও বেদনা! হয়। তাহা হইলে পলিত্তাটা কর্ণ হইতে বাহির করিয়। 

ফেলিবে, এবং যাবত ঘ। পৃরিয়! না উঠে, তাবৎ হষ্টিমধু, এরও মূল,* 

মগ্তিষ্ঠা, যব ও তিল, এই কল দ্রব্যের কন্কের (শিল্পাতে পিষ্ট রব্যকে 

কন্ক কহে) সহিত ঘ্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে প্রলেপা দবে। 

ঘ1 পৃরিয়া! উঠিলে পূর্বোক্ত বিধানমতে পুনব্বার সেই কর্ণ বিদ্ধ করিবে। 

তিন দিন অন্তর ছিদ্রে পলিত! পরিবর্তন করিয়৷ দিবে, এবং প্রাতি- 

বারে পলিতাটা পৃৰ্বাপেক্ষা কিছু স্থলতর করিবে। অনন্তর বিদ্ধ স্থানটী 

সম্যক-রূপে নির্দোষ গরবং উপপ্রব-রহিত .হইলে+ কর্ণের পালী: বৃদ্ধি 

করিবে । কর্ণ-পালী * বৃদ্ধি করিকার নিমিত্ত যে সকল নহজ প্রণালী 
আছে, তাহাই অবলম্বন ' করিবে । কর্ণ-পালী বদ্ধিত কর্রিবার কালে, 

বায়ু প্রিত্ত কফ বিকৃত হইয়া পালীতে কোনপ্রকার রোগ' জন্মাইলে, 

তন্ধার! সেই-পালী, যদি খণ্ডিত-ভাবে ছিন্ন হুইয়া৷ পড়ে, অথবা কোন 

অন্ত্রাদির আঘাতে কোনপ্রকারেঞ ছিন্ন হইয়] "যায়, সেই ছিন্ন-পালী 

যেরূপে সংযোগ করিতে হইবে, গতাহ! কহিতেছি, শ্রবণ কর।. যদি 
কাহারও কর্ণের উপরিভাগে ও নিয়ভাগে. পালী নম থাকে, তাহার কর্ণ 

পীঠের মধ্যস্থান বিদ্ধ করিয়া উর্ধভাগে-ও নিম্নভাগে কর্ণের পাতা 
বদ্ধিত করিবে। তাহাতে কর্ণের অস্তরস্থ ভাগ দীর্ঘ হইলে বাছিরে 

টিটি 782টি 
* কর্ণপালী অর্থাৎ কর্ণের পাট অথব। প[ত. কর্ণ-বিবরের বহির্ভীগে যেখানে 

কর্মভূষণ থাকে তাহাকে কর্ণের প|টা.ব। পালী কহে। 
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সন্ধি-স্থান হইবে, এবং বহির্ভাগ দীর্ঘ-হইলে সন্ধিস্থানটী অন্তরে হইবে । 

যদ্দি একটামাত্র, অচল, স্থুল পালী কর্ণের নি্ভাগে থাকে, এবং উপরি- 

ভাগে পালী একেবারেই না থাকে, তবে সেই পালীকে ছুই থণ্ডে 

ছেদ করিয়া, তাহার অন্ধ খণ্ড লইয়া কর্ণপীঠের উপরিভাগে সংযোগ 

করিয়! দিবে |. অথব! জীবিত ব্যক্তির গও্-দেল হইতে মাংস ছেদন 

করিয়। লইবে, এবং কর্ণের পালী-রহিত স্থানে লেখন কার্য্যের ঘর! 

রক্তত্বাহির করিয়া, তাহাতেই দেই মাংস সংযোগ করিয়! পালী প্রস্তুত 

করিবে । 

পূর্বোক্ত কোনপ্রকারে সংযোগ করিয়া কর্ণ বন্ধন * করিতে 

হইলে, অগ্রোপহরণীয়- অধ্যায়ে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
অগ্রে সেই সকল দ্রব্য আহরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ স্থরামণ্ 

(মদের ফেণা), দুগ্ধ, জল, ধান্তান্্ (কাজি), এবং ক্ষপাল-চূর্ণ (মৃত 

* কর্ণ বন্ধন অর্থাৎ কাণ বাঁধান। কর্ণের পাট! খও খণ্ড হইলে অথবা তাহার*কোন 
অংশ এককালে ছিন্ন হইয়া পড়িলে, খণ্ডিত স্থান পরস্পর'সংযোগ করাকে, অথবা! 

সেই'ছিন্ন স্থানে অন্ত মাংস লইয়া সংযোগ করাকে, কর্ণবন্ধন কহে! কর্ণ যেরপে 
ছিম্ন ব! খণ্ডিত হউক, তাহাকে বন্ধন করাযায়। কেবল নিম্নলিখিত পচপ্রকার্ 

পাটার বন্ধন করা যায় না। তাহাদিগের নাম যথা, সঙ্ষিপ্ত; হীন-কর্ণ, বলী-কর্ণ, যষ্টি* 

কর্ণ ও কাকৌষ্ঠক,। কর্ণচ্ছিদ্র শুষ্ধ ও কোন স্থানে অন্ন পাটা আছে, কোন স্থানে নাই»' 

তাহাকে সঞ্ফিপ্ত কহে। যে পাটার শরীরের সহিত সং যোগ-স্থানটায পরিদর অঙ্গ 

ও উপরিভাগে ও নিযে এই উভয় পার্থ মাংস রহিত, তাহাকে হীন-কর্ণ বলে । ওস্গু 

(পতল!) এবং ছোট গালী শিপরীতভাবে থাকিলে, তাহাকে বলী-কর্ণ কহে।. যে 

পাট! মাংস-পিওের হায় ম্পর্শ-রহিত ও" শিরাতে পরিপূর্ণ, সেই "শৃঙ্গ পাঁটাকে যতি * 

কর্ণ বহে। যে পাট। মাংস-রহিত ও অন-রক্তবিশিষ্ট এবং যাহার অগ্রভাগ সঙ্কোচিতঃ 

তাঁহাকে কাকৌঠঠক কহে। এই কী প্রকারের মধো কোনপ্রকার অবস্থা ঘটিলে, কর্ণ- 
পাট। বন্ধন করা বায় না। কর্ণপাট। বন্ধন করিলে যদি বদ্ধন-স্থানে ফুলা, দহ, রক্ত- 
বর্ণ, পাক, ক্ষুদ্র কত্ত ব্রণ ও রন নি্থত.হৃইতে থাকে তবে যেদন পাটাই হউক. 
তাছাতে বন্ধন সিদ্ধি হয় না। 
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শরারের মন্তকের অস্থি-চুণ),. এইগুলি এ স্থলে আহরণ কর! প্র- 

য়োজন। তদনত্তর স্ত্রী রা পুরুষ ধাহার কর্ণ বন্ধন করিতে হইবে, তিনি 

লঘু-ভোঁজন করিয়া, কেশের অগ্রভাগ বন্ধন করিয়া ও আত্মীয়গণ 
কর্ডক.বেষ্টিত হইয়া বল়িবেনু। . বৈদ্য তাহার কর্ণে ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য 
ব৷ বেধ্য ক্রিয়া করিয়া, প্রিঃস্যত শোণিত দূষিত কি.না, তাহা বিবেচনা! 
করিবেন। যদি নিঃসৃত শোণিত বাঘু-কর্ভুক দুষিত বলিয়া বোঁধ হয়, 

তবে থান্তান্স এবং উষ্ণ জলের দ্বারা, পিত্ত-কর্তৃক দুষিত হইলে শীষ্ঠল 
জল এবং ছগ্ধের দ্বারা, এবং শ্রেম্বা-কর্তৃক দূষিত হইলে, স্থুরামণ্ড এবং 

উষ্ণ জলের দ্বার! প্রক্ষালন করাইবেন। অনন্তর কর্ণের যে স্থানে বন্ধন 

করিতে -হইবে,. সেই .সন্ধি-স্থানে অগ্রে লেখন" (শক্রদ্বারা আঁচড়ান) 

করিবেন। লেখন করিলে যে রক্ত-পাত হইবে, সেই রক্ত থাকিতে 

থাকিতেই সেই স্থানে যে কোনগ্রকাঁর সংযোগ করা প্রয়োজন, তাহ! 
করিবেন। পানীটী সংযোগ করিবার সময় যেন উচ্চ, নিষ্ বা বি- 
পরীত' ভাবে সংযোগ করা না হয়। তদনস্তর সেই স্থান তুলা ব! বস্ত্রের 

দ্বারা আচ্ছাদনপুর্ব্বক, হুত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন ও তাহাতে কপাল- 
চর্ণ প্রক্ষেপ করিবেন । স্ত্রের রন্ধনটা যেন অতিশয় দৃঢ় বা শিথিল না 
হয়। এই কালে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, রোগীকে 

তাহার উপদেশ দ্বিবেন। দ্বিব্রণ রোগের যেরূপ চিকিৎস'-প্রণালী 
পশ্চীৎ বল! হইবে, সেই প্রণাণীক্রমে এস্থলেও চিকিৎসা করিতে 
হইবে। এ ক. ক এ 

বিঘ্ন (ঘসড়া লাগ'), , দিবা! নিষবা,* ব্যায়াম (কুস্তি), অতিশয় 
ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, অগ্নির উত্তাপ, অধিক বাক্যকণন,, এবং পরিশ্রম, 

পরিত্যাগ করিবে। ত্রিরাত্র-কাল সেই স্বান্ছে আম (কাচা ).তৈল পরি- 

ষেচন করিবে। তিন দিনের পরী বন্ধনের 'তুলা তৈলে ভিজাইয়া কর্ণ 
হইতে খুলিয়া! লইবে। পুর্বে বলা হইয়াছে ষে; কর্ণ বন্ধন করিতে 
'হুইলে, কর্ণের যে স্থানে সংযোগ করিতে হইব, সেই সন্ধি-স্থানটা লেখন 
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করিয়! রক্তমুখ করিবে । তাহাতে যাবৎ দূষিত রক্ত, অধিক রক্ত বা 

নিতান্ত অল্প রক্ত আব হইতে থাকে, তাবং তাহাতে সংযোগ-কাধ্য 

করিবে না। যদি সংযোগ্ব করা যায়, এবং সেই-্সংযোগ-স্থানে যদি 

বাত-কর্তৃক দুষিত রক্ত থাকে, তবে বন্ধটী পুরিয়া উঠিলেও সংযোগের 
স্থানটী গহ্বর হইয়া যায়। . যদি পিত্ৃ-কর্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে 
সংযোগ-স্থানটা দাহ, পাক, রক্তবর্ণ এবং বেদনাবিশিষ্ট হয়। যদি 
শ্লেপ্সাকর্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে সংযোগস্থানটা স্থল ও ভার হয়, 

এবং সেই স্থানে কণ্ড, (চুলকন1) জন্মে। ,কর্ণের যে স্থানে সংযোগ 

করিতে হইবে, সেই স্থানে পুর্কোক্ত প্রকারে লেখন করিলে-যদ্দি অতি- 

শয় রক্ত নিঃস্ত হয়, তবে নংঘোগ' করিলে সে স্থানটী কৃষ্ণবর্ণ ও ফুলা- 

বিশিষ্ট হয়। যদ্দি অল্প রক্ত নিংস্থত হয়, তবে সংযোগ স্থানটা অল্প-মাংস 
বশিষ্ট হয় এবং কর্ণপালীও সেস্থলে বৃদ্ধি হয় না। কর্ণ বন্ধন করিলে 

সংযোগস্থান যৎকালে উত্তমরূপে পুরিয়া উঠে, এবং উপৃদ্রব-শুন্ত ও 

্বাভা বক বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তৎকালে ইহাকে অল্পে অল্পে বদ্ধিত'করিবে € 

ইহার অন্তথ। হইলে কর্ণে 'সংরন্ত (কট্কটানি), দাহ, পাক, রক্তবর্ণ 

এবং বেদনা জন্মে। তাহাতে পুনব্বার ছেদন.করা প্রয়োজন হইতে 

পারে! অনন্তর কর্ণ বঙ্ধনে "অর্থাৎ কর্ণে থে সংযোগু করা যায়, সেই 

সংযোগ-স্থানে, পূর্বোক্ত কোন প্রকার দোষ না থাকিলে ও উত্তম- 
রূপে সংযুক্ত হইয়া ঘ। পুরিয়। উঠিল, কর্ণপালী বদ্ধিত করিবার নিমিত্ত 

নিয়লিখিত মাখিবার বধ করণে মঈন কারবে। গোধ। (গোসাপ), 

ভিংল্রক পক্ষী, নিজ্জল-দেশজাত পশুর ্। পক্ষীর বস। এবং ম:জী|, তুগ্ধ, 

এবং ঘ্বৃত অথবা শ্বেত সরিষার তৈল, এই সকল দ্রব্যের মধো যাহা যাহা 

পাওয়। যায়, সংগ্রহ করিবে 1 তদৃনন্তর আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, বেলেড়।, 

গোরক্ষ চাকুলে, অনস্তমূল, আপা, অশ্বগন্ধ।) শ্বেত ভামবু নাও, শাল" 



৭ সুশ্রুতগ। 

পাঁণী, শৈবাল (জল্রে শেওলা)" ও মধুর-বর্ণ, * এই.সকল দ্রব্য গ্রক্ষেপ 
দিয়া পূর্ব্বোক্ত তৈল অথব। ঘ্বৃত পাঁক করিবে 11 

অনস্তর এই স্নেহ দ্রব্যের দ্বার! কর্ণ মর্দন করিবে ও তাহাতে স্বেদ 
দিবে। ইহাতে উপদ্রব-রহিত ও দৃঢ় হইয়! কর্ণপালী বদ্ধিত হইতে থাকে। 
যব, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু ও তিল, এই কয়েক, দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়! 

গ্রলেপ দেওয়াও কর্ণের পক্ষে হিতকর । শতমূলী, অশ্বগন্ধ!, ভূমিকুম্মাওড, 

এরওমূল, ক্ষীরকাঁকোলী, এরও ও জীবক, এই সকল দ্রব্যের'সম- 
ভাগ ও ছুষ্ধ, ইহাঁতে তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে মন্দন করিলে, কর্ণের 
পালী বদ্ধিত হয়। এই বিধান-ত্রমে কর্ণ সংযুক্ত হইয়া -( জোড় 

লাগিয়াও ) যদি বদ্ধিত ন। হয়, তবে তাহার অপাঙ্গ-দেশে অল্প ছেদন 

করিবে । কিন্তু বাহান্তাগে ছেদন করিবে না, তাহাতে বিপদ্ ঘটিয়! 

থাকে । যেরূপ কাচা কললীর ছুই খণ্ড পরস্পর উদ্তমরূপে সংযুক্ত ন। 

হইলে, অগ্নির উত্তাপে ( পোড়াইবাঁর কালে) খিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, 
সেইরূপ" কর্ণ-বন্ধনটী সংঘুক্ত হইবামাত্র কর্ণপালী বাড়াইতে গেলে, 
বন্ধনটী বিশ্লিষ্ট হইয়। পড়ে (জোড় ছাড়িয়া যাঁয়)। অতএব কর্ণ-বন্ধন 
করিলে যখন সেই স্থানে রোম জন্মে, স্ষি-স্থানটা উত্তমরূপে সংযুক্ত, 

দৃঢ় ও সমান হয়, উত্তমরূপে পুরিয়া৷ উঠে, এবং বেদনাশূন্য হয়, তখন 
সেই কর্ণপালী অল্পে অন্গে বদ্ধিত করিবে। কর্ণ-বন্ধন নানীপ্রকার | 

.যে স্থলে যেরূপে বন্ধন করিলে বন্ধনটী, কর্ণের সহিত উত্তমরূপে সংলগ 

হয়, সেই স্থলে সেইক্ূপে বন্ধন করিবে । |] 

হে বৎস স্ুশ্রুত, কর্ণপালীতে যে সমস্ত রোগ হয়, তাহা পুনর্বার 

* মধুর-বর্গ বলিতে ক্ষতকগুলি, দ্রব্য বুঝায়, তাহ। হুত্রস্থানের ৪২ অধ্যায়ে 

উল্লেখ করা হইয়াছে। | 
৭ স্বৃত /ও চারি দের, গোঁনাঁপ ও পক্ষি-প্রভৃতির বসা বা মজ্জ!/১ এক সের, দ্ধ 

/8 চারি পের । প্রক্ষেপ দ্রব্য সমুদায় মিলিত করিয়। এক পোয়া (১৬ তোল) লইবে.। 

তৈল, দ্বত বা ওঁষধ পাক করিতে হইলে অভিজ্ঞ বৈদে্র দ্বারা করান বর্তব- 



সৃত্ীচত। , ৯ 

কহিতেছি, শ্রবণ কর। বায়ু পিত্ত কফ, এই তিনের মধ্যে ছুইটা অথব! 
ইহারা নকলে কুপিত হইয়া কর্ণপালীতে নানাপ্রকার রোগ* উৎপাদন 

করে। কর্ণপালীতে বাযু বিকৃত হইলে, বিস্ফোটক, জণ্ডতা ও শোফ 

(ফুল) জন্মে। পিত্ত বিকৃত হইলে, দাহ, বিস্ফোটক ও শোফ জয়, 

এবং পাঁকিয়া উঠে। কফ বিকৃত হইলে, কণ্ত,, শোথ, জড়তা ও ভার 

বোধ হয়। পালীতে যেকিছু দোষ থাকে, তাহা" সংশোধন. *করিয়ন 

চিকিতস| করাই কর্তব্য ।- স্বেদ, ঘ্বত-তৈলাদি-মর্দন, পরিষেচন, প্রলেপ, 

রক্ত-মোক্ষণ, মাংন-বর্ধন ও আহারের নিয়ম, এই সকল মৃহ্-ক্রিয়1- 

গুলি যে বৈদা জানেন, তিনিই 99 স্থিত দোষের চিকিৎস। 

করিতে পারেন। 

_. তদনস্তর কর্ণপালী-গৃত সকল রোঁগের নাম, এবং নামের দ্বারাই 
তাহাদিগের লক্ষণ করিতেছি । উতৎপাটক (যাহাতে চড় চড়. করে) 
উৎপুটক (যাহাতে পিট পিটু করে), শ্তাব (শেয়াই-বর্ণ হওয়া), কণড,যুত 

(ুলকনাযুক্ত হয়), অবমস্থ (১), সকণ্ডক (চুলকনা বিশিষ্টঅবমন্থ), 

গ্রন্থিক (কাঁণে গাঁট হয়), জুল, রী: (যাহাতে কাণে রস পড়ে), 

এবং দাহ (যাহাতে কাণ জালা করে)। অনন্তর ক্রমশ: ইহাদিগের 

প্রত্টীকার কহিতেছি, শ্রবণ কর।. কর্ণবন্ধে উৎপাটক রোগ হইলে, 
আপা, ধুলা, এবং পারুল ও 'মাদার গাছের ছাল, "এই দ্রব্যগুলি 
জলের সহিত একত্র পিষিয়্া প্রলেপ দিবে, অথব1 ইহাদিগের দ্বার 

তৈল পাঁক করিয়। দ্রিবে। উতৎপুটুক রোগ হইলে, সৌদাল ছাল, 

সজিনার ছাল, নাটাকরঞ্ার ছাল, গ্রোনাপের মেদ অথবা বসা, বন্ঠ 

শকরের, গরুর ও হরিণের পিত্ত, এবং দ্বত, এই সকল দ্রব্যের দ্বার 

প্রলেপ দিবে, অথবা তৈল *পাঁক করিয়! দিবে । শ্তাব রোগ হইলে, 
এ | 

(১) দীর্ঘ! বহবশ্চ পিড়কা দী্যন্তে মধ্যতস্ত যাঃ। পোহ্বমস্থঃ কফাস্থগৃভযাং বেদনা- 
রোমহর্ষক ॥ কর্ণপালীর মধ্যস্থলে কফরক্ত জঁগ্চ যে বহুসংখ্যক দীর্ঘাকার ব্রণ 

জন্সিয়! বেদন। ও রোম-হর্ধণ জন্মায় তাহাকে অবমগ্থ রোগ কহে ! 



৮০ ত্র । 
রাস্স(লতা, শ্তামা-লতা, হরিদ্রাঃ অনন্তমূল ও কীটা-নটে গাছ, এই 

গুলি পিষিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা এইগুলির সহিত টেল পাক 

করিয়া দিবেঞ্। সকণ্ডক রোগে, আকনাদ, রসাঞ্জন, ও উষ্ণ কাজি, 

এইঞসকল দ্রব্য একত্র পিষিয়! প্রলেপ*দিবে; অথবা" এই দ্রব্য গুলির 

দ্বার তৈল পাক করিয়া দিবে। কর্ণ-বন্ধে ঘহইলে, পশ্চাৎলিখিত 

তৈল বিধেয়। ন্ত-গধু, ক্ষীর-কাকোলী, জীবক, পাষভক, মুগানি, 

মাবাথি, মেদ, মহামের্ঁ, গুলঞ্চ, কাকড়া-শৃঙ্গী, -বংশলোভন, পদ্ম, 

পুগরীয়া-বৃক্ষ, খন্ধি, দ্রাক্ষ। ও জীবস্তী, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে বাঠ 
যাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাপিগের দ্বারাই তৈল পাক করিবে । * 

কর্ণের মাংস বৃদ্ধি করিতে হইলে, গোসাপের, ,বন্য শুকরের ও সর্পের 

বসা এ তৈলে (প্রত্যেকে 'তৈলের সমভাগে) প্রদান করিবে । কর্ণ-' 

বন্ধে অবমন্থ রোগ হইলে, পুগুরীয়া-বৃক্ষ, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা এবং ধব- 
বুক্ষ, এই সকল ধ্রব্য. একত্র পিযির গুলেপ দিবে, এবং উহাদিগের 

দ্বারা তৈজ প্রস্তত করিয়া দিবে। কণু মং রোগ হইলে, সহদেবা, বিশ্ব 
দেব! (ছোট গড়গড়ে বৃক্ষ), ছাী-ছ্ধ এবং সৈন্ধব লবণ, এই সকন 

দ্রব্যের প্রলেপ.দিবে, এনং ইহাদিগের দ্বারা তৈল পাক করিয়! দিবে। 

গ্রন্থি রোগ হইলে, অগ্রে গ্রন্থিগুলি হইতে রস ও রক্তাদি নিঃনুরত 

করিবে, পশ্চাৎ সৈদ্ধব লবণের দ্বার! সেই স্তান ঘর্ষণ করিয়। প্রলেপ 

দিবে । জন্থুল রোগ হইলে, অগ্রে কণের ছাল তুলিবে, পশ্চাঞ্ৎ রোখ্র- 

চুর্ণের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ছুগ্ধেবু "বার প্রক্ষালন করিবে । পরিষ্কৃত 

হইলে ক্ষত স্থান পুরণ করিবে ।, কর্ণে আঁব (রস-পড়া) রোগ হইলে, 
গুলধ, 'মউল ও যষ্টি-মধু, এই কয় পরচ্ধ্য মধু সংযোগ করিয়া! লেপ দিবে, 
এবং ইহাঁদিগের দ্বারা তৈল প্রস্তত করিয়া দদিবে। .. কর্ণ-বন্ধে দাহ রোগ 

হইলে, অশ্বথ, পীকুড়, বট, যঙ্জডুম্ুর ও কপিথ (কয়েদ-বেল), ইহা-. 

*. এই সকল দ্রব্যের মধ্যে ধাহ। যাহ। পাওয়] যায়, তাহ সমস্ত একত্র করিয়া, 
খত হইবে+ তাহার চতুণ্তণ তৈল। 



হৃশ্ুত। ৮১. 

দিগের ছাল পিষিয়! ঘ্বতের সহিত প্রলেখ দিবে" অথ্থব! ভীবক, 
খষভক, খদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, 

মুগানি ও মাষাণি, এই সকল দ্রব্য পিষিয় গ্বতের সহিত প্রলেপ 

দিবে। 

অনস্তর, নাসিক! বিশ্লিষ্ট (গনা খ্যাদ& হইলে সেই নাসিক সং 

যোগ করিবার উপায় কঠিতেছি, শ্রবণ কর। বৃক্ষের পত্রের দ্বার! 

নাপিকা'র বিশ্রিষ্টং ভাগের পরিমাণ গ্রহণ করিবে । সেই পরিমার্ণ অন্ু- 

সারে গণ্ড'দেশের (গালের, পার্্ভাগ হইতে মাংস ছেদন করিয়। 
তুলিয়া! লইবে । অনন্তর নাপিকার যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, 

সেই স্থান লেখন-কার্য্যের দ্বার! রক্তমুখি করিয়া, এ মাংস-খণ্ড সেই: 
স্থানে উন্নত (উচ্চ) ভাবে সংযোগ করিবে, যেন নাপিকাঁর ছুইটা 
ছিদ্রের পথ রুদ্ধ হইয়! না যাঁয়। এই রূপে সংযোগ করা "হইলে, রক্ত- 

চন্দন যষ্টিমধু. ও. রসাঞ্জন, এই কয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই স্থানে 
প্রচুর পরিমাণে দিবে । এবং তাহার উপরিভাগে শুরু বন্ত্রখণ্ড সং-. 

চ্ছাদন পূর্বক পুনঃ পুনঃ তিল-তৈল সেচন করিবে । অনন্তর রোগীকে 

ঘ্বত পান করাইবে। ঘত পরিপাক হইলে, নিগ্ধ বিরেচ্ক দ্রব্যের দ্বার! 

'বিরেচন করিবে ।" প্রথমতঃ শিশ্রিষ্ট নাসিকার এক দিকে এইরূপে মাংস 

যোগ করিবে । সেই দিকের ঘা! পুরিয়! উঠিলে, এবং মাংস -উত্তম- 

রূপে সংযুক্ত হইলে, পরে "অন্য: দিকে পুনব্বার সেইরূপ মাংস সং- 

যোগ করিবে । সংযোগ হইলে পর "যদি সেই সংলগ্ন স্কানটা নাদিকার 

পরিমাণ অপেক্ষ! ছোট হয়| পড়ে, ভবে সেই অবশিষ্ট ভাগে পুন- 

ব্বার এই গ্রণালীতেই মাংস সংয়োগ করিশ্বা দিবে। যদি মাংস সং- 

যুক্ত হইলে নাসিকার পরিমাণ বড় দেখায়, তবে তাহ। ছেদনপূর্র্বক 

সমান করিয়া! দিবে । 

অনন্তর নাপিক। বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা" সংযোগ করিবার নিমিত্ত যে 



৮২  স্শ্রত। 

প্রণালী কথিত হইল, ওঠ বিশ্লিষ্ট * হইলেও সেই শ্রণাঁলী-ক্রমে সং- 

যোগ করিবে । তবে নাসিকার সংযোগ স্থলে যেরূপ ছিদ্র-পথের প্রতি 

দৃষ্টি রাখিতে হয়,এ স্থলে তাহার প্রয়োজন নাই। এইপ্রকার সকল 
কাধ্য যিনি জানেন, তিনিই বাজ-বৈদ্য | 

এপ তিসন 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

পক এবং অপক্ক ব্রণের লক্ষণ। 

শরীরে যে.সকল শোফ উৎপত্তি হয়, আহার! প্রা গ্রন্থি, বিদ্রধি 

ও অলঙী প্রভৃতি নামে কথিত হইয়! থাকে। তাহাদিগের' আকৃতি 
নানাপ্রকার, ও লক্ষণ ভিন্ন'ভিন্নপ্রকার। বাত, পিত্ত, কফ ও শোঁণিত, 
এই সকল দোষ স্বয়ং অথব! পরম্পর মিলিত হইয়া, শরীরের 'ফোন 
স্থানে সমান 'বা বিপরীত ভাবে, ত্বক অথবা মাং সভেদী যে স্কুল গ্রন্থি 

(গাটের'$মত) জন্মায়, তাহাকে শোফ কহে। শোফ ছয়প্রকার ; 

যথ।,_-বাতজন্, পিত্ব-জন্য, কফ জন্য, শোণিত-জন্য, সন্গিপাত-, 

জন্য, এবং শরীরে কোঁনপ্রকার আঘাত জন্য । | 

অনন্তর সেই সকল ভিন্ন. ভিন্ন প্রকার শোফের লক্ষণ কহিতেছি 

শ্রব্ন কর। বাত-জনয শোফ, হইঢল, অরুণ অথবা, কৃষ্ণবর্ণ, পরুষ' 
(থন্থনে অর্থাৎ তেলপান। নয়), কোমর্ল, এবং অস্থারী তোযোদ-বিশিষ্ট (১), 

হইয়। থাকে | পিত্ত জন্য শোফ হইলে, -পীত-বর্ণ, কোমল, রক্তযুক্ত, 

শীঘ্র-অন্ুসারী (শীঘ্ব বিস্তৃত হওয়া) এবং চোষ (২), এই সকল লক্ষণ 

ওষ্ঠ অর্থাৎ উপরের ঠোঁট । কাহু।র কাহার উপরের ঠোঁটের মধ্যন্থলে কাট। 

থাকে । তাহার সংযোগ করাই গ্রস্থকারের অভিপ্রায়। 

(১) অস্থায়ী? অর্থাৎ কথন আছে, কথন,নাই। “তোদ' অর্থাৎ টনটনার্দি। স্কুল 
তীৎপর্যয এই যে, কখন টন্টন্ করে, কখন করে না। 

(২) চুষিলে যেরূপ, গীড়। হয়, তাঁহাকে চোষ কহে। চুষণেনেব পীড়াঙজ।মিতি 

শব্দ্থ টন্তাণিত। 



ুশ্রচ্ত। ৮৩ 
হইয়। থাকে। শ্লেম্(জন্য শোফ হইলে, পাও অথবা শুরু-বণ, কঠিন, 

শীতল, .লিগ্ধ (চক্ঠকে),*মন্দানুসারী (অল্পে অল্পে বিস্তৃত হয়), বং 

কও প্রভৃতি পীড়া- বিশিষ্ট হইয়। থাকে । সন্নিপাত-জন্য অর্থাৎ, বায় 

পিত্ত কফ. এই তিন দোষের শোফ হইলে, পুর্ব্বো্, সকলপ্রকার 

বর্ণ ও সকলপ্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়! থাকে । রক্তপিত্ব-জন্য অথব! 

শরীরে অভিঘাত-জন্য শোফ হইলে, রক্ত-বর্ণ হয় । ্ 
যখন বাহিক ঘা আক্লুরিক ক্রিয়ার (১) দ্বার উপশম ন1 হয়, তখন 

রিপরীত ক্রিয়। (২) করিলে অথবা দোষের .আাধিক্য হইলে, সেই শোফ 

পাকিতে" আরম্ত হয়। অপক থাকিলে, পাঁকিতে "আরস্ত হইলে, এবং 
পকিয়ু।, উঠিলে, যে মকল লক্ষণ হয়,.তাহ! কহিতেছি, শ্রবণ কর। শোফ 

অপক-অবস্থায়, অন্প-উষ্ট; শরীরের চর্মের ন্যায় বর্ণ. বিশিষ্ট, শীতল, 
দৃঢ়, অল্প বেদনা এবং অল্প ফুলা-বিশিষ্ট হহয়৷ থাকে । . পাকিতে আরক্ত 
হইলে, স্চীর' বারা বিদ্ধ হওনের ন্যায়, পিপীলিক] কর্তৃক. দষ্ট কোন”. 

ডান) হওনের ন্যায়, শোফের অন্তরে পিপীলিক1 চলিলে যে রূপহয় 
তাহার শ্ায় (শড় শড়.' কর), শস্তরের দ্বার। ছিন্ন বা ভিন্ন হওনের, 

্তায়, দণ্ডের দ্বারা তাড়ত হওনের- ন্যায়" অঙ্গুলির দ্বারা ঘটিত; 
(রগড়ান) হওনের ন্যায়, এবং ক্ষার অথব। অগ্নির দ্বার! দগ্ধ হওনের 

নয়, যন্থণা হইয়া থাকে । বৃশ্চিক, (বিছ1) দংশন করিলে, দংশ-স্থানে 

যেরূপ উষ্ণতা, চোষ এবং জ্বালা হইয়! থাকে, শরারে €শোফ পাকিতে 

আ[রস্ত হইলে, শোফের স্থানে সেইরূপ যন্ত্রণা হুয়। শয়ন, উপবেশন 

প্রভৃতি কোন. অবস্থাতেই তাহার শাঠৃত্ত হয় না। এই কালে শোফ 

উচ্চ হইয়া! উঠে,.এবং তাঁহার পরিসরও বৃদ্ধি হয় ও উপরিভাগের ত্বকৃ 
টিটি 

(১) ' ৰাহিক ক্রিয়া প্ললেপাদি, আত্তরিক ক্রিয়। উষধতক্ষণ। 

(২) “বিপরীত ক্রিয়া? অর্থাৎ ডষ ক্রিয়ার দ্বারা উপপগম না হইলে শীতল ক্রিয়! 

করা, অথব। শীতল ক্রিয়ার ঘার! উপশম না হইলে উষ্ণ ক্রিয়] করা, ইহাকেই বিপরীত 

ক্রিয়। রুহে। 



৮৪ সৃশ্ুত। 

বির্ণ হয়। জর, দাঁহ, পিপাস! ও অরুচি, পাকিতে আরস্ত হইলে: এ 

সকল লক্ষণ হইয়! থাকে । পাকিয়া উঠলে, সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তি 

হয়; শোফের স্থান, পাও, -বর্ণ ও বলির ন্যাঁয় আকারবিশিষ্ট হয়, ফুল! 

হাস হ্ই়। যান্স, উচ্চ ভাব থাকে ন1, অঙ্কুলির দ্বারা চাপিলে 'নত হয়, 

এবং শোফের " উপরিভাগে ত্বক্ চিন্ধণ (চক্চুকে) হয়। বস্তি-দেশে, 

ধেরূপ, জলের সঞ্চার হয়, 'পাকিয়। উদ্ভিলে শোফের মধ্যে সেইরূপ 

পৃঘ সঞ্চরণ-.করে, এবং একবার একবার ,টন্ টন্'করে ও চুলকায়. 

পাকিতে আরম্ত হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাঁসা ও অরুচি প্রভৃতি যে সকল 

ব্যারি'ব৷ উপসর্গ. জন্মে, পাকিয়া, উঠিলে আহার কিছুই থাকে না। 

কফ-জন্য প্লোফ. হইলে, পাকিয়! উঠিলেও সকল লক্ষণ .স্পষ্ট-রূপে 
জানা যায় না। এবং শরীরে আঘাত-জন্য শোফ হইলে, পক অবস্থায় 
সকলগ্রকার*লক্ষণ জন্মেনা। স্ুতরাং এই ছুই স্থলে পন্ক শোফকে 

অপক বলিক্ক৷ ভ্রম হইতে পারে। সেই স্থলে শোের স্থান শীতল ও. 
স্থল হইলে, শগীরের চন্মের সায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে, যন্ত্রণার, হাস 

হইলে, এবং চারি দিরু সঞ্থুচিত হইয়া এক স্থানে প্রন্তর-থ্ডের 

(ভচিল্রে) মত ঘন হইলে) পন্ক বলিয়া নিণুয় করিবে. . তাহাতে ভ্রম 

জন্মিবার সম্তভাবন! নাই। ৃ 

শোফ 'অপক থাকিলে, পাৰ্ধিতে আরস্ত হইলে, এবং পাকিঘ। 

উঠিলে, ' যে স্ষল ভিন্ন ভিন্নপ্রকার লক্ষণ হয়, তাহ! যিনি জানেন, 
তিনিই' বৈদ্য, তত্ডিন্ন সকলে তন্বর। বাঘু-কর্তৃক শোফের স্থানে যন্ত্রণা 
হয়, পিত্ত-কর্তৃক সেই শোফ পার হয় (পাকিয়া- উঠে), এবং কফ-কর্তৃক 
তাহাতে পুয হয়। অতএব শরীরে শোফের পরিপাক (পাকিবার) 
কালে, বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষই মিলিত হইয়া তাহাকে, পরি- 

পাক করে । কোন কোন পণ্তিতেরা কঠহুন যে, একবার পরিপাক 

হইলে, সেই স্থানে পিত্ত হঠাৎ বাযু* এবং শ্সেম্মার সহযোগে রক্তকে 

পাক করিয়া পুনর্ববার পুধ জন্মায় । 



সথশ্রুত | ৮৫ 

র শে ফের অপক অবস্থায় ছেদন করিলে, ংস, শিরা, মা, অস্থি, 

অথব। সন্ধি-স্থান বিদ্ধ বাঞ্ছিন্ন.হয়। তাহাতে শেদণিতের অতিশয় নিঃ- 

রণ, বেদনার প্রাদুর্ভাব, অবদরণ (চারি দিক্ ফাটিয়া! যাওয়া). এবং 
অন্যান্য উপদ্রব হইয়। থাকে । অথবা! সেই স্থানে ক্ষত্ক৫রোগ জন্যে *। 
যদি ভয় এবং,মোহ বশতঃ পক অবস্থায় 'অপক্ক বিবেচনা করিয়া! ছেদ 
কর! না হয়, এবং গভীরভাবে অধিক পরিমাণে পুর থাকে, তবে নি” 

ক্কত হইবার পথ অভাবে, সেই"পুয শোফস্থান বিদীর্ণ করিয়া স্থয়ং 
, নির্গত হয়। তাহাতে নিঃসরণের মুখ বাদ্বার বিস্তৃত হয়, এবং তাহাতে 

নালী জন্মিষ্কা! রোগটা কষ্ট-সাধ্য বা অর্াধ্য হ্ইয়! উঠে যে বৈদ্য-অপক্ 

শোফ ছেদন কপে, এবং যে পক শোফ উপেক্ষা" করে, এই, উভয়- 

প্রকার বৈদ্যেরই পক্কাপক “বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান নাই । তাহাদিগকে 
চগাল বলিয়া জানিবে। শরীরে শস্ত্রকম্্ম করিবার পূর্ব্বে রোগীকে অভি- 
লধিত দ্রব্য ভোজন করাইবে, অথবা রোগী মদ্যপায়ী হইলে, তাহাকে 

তীক্ক মদ্য গান করাইবে। 'কারণ৮ ভোজন করিলে রোগী মৃচ্ছি্ত হয় 
না, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে, শন্ত্রকর্পের যন্ত্রণা আদৌ .জানিতে 
পারে না। অতএব সচরাচর শব্ত্র“কর্ম্ের স্থলে, রোগী: মৃচ্ছিত না হয়, 

এ নিমিত তাহাকে .অগ্রে ভোজন করাইবে। কারণ, শরীরস্থ প্রাণ 

(বান প্রশ্বাস বায়ু), সেই প্রাণ-ধারণের উপযুক্ত জগতের সকল 

পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া, এই পঞ্চতৃত-বিশিষ্ট শরীরকে রক্ষা! করে। 

যে শোফ অল্প বা অপিক উন্নত হইয়া, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া না 

করিলেও' পাকয়া উঠে, বিস্তৃত ও খবপরীত এবং বিদগ্ধ (কৃষ্ণবর্ণ) 

হয়, সেই শোকে প্রগাট দোষ থাকে, এবং তাহা কষ্টে আরোগ্য হয়। 

আলেপুন, রক্ত-মোক্ষণ ও সংশোধনী ওঁষধ সম্যক্রূপে প্রয়োগ 
করিলেও যে শোফের শাস্তি ন হয়ঃ সেই শোফ বিস্তুূত ও অল্প গভীর 
হইয়া, এবং পিগাকারে (তার্ী বাগিয়া) উন্নত হইয়া, এককারে পাকিয়! 

_ লেই ্থানে ঘা হই ভরমে কে ক্র হইতে থাকে। 
৮ 
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উঠে। বহি, বাযু-কর্তৃক সঞ্চালিত “হইলে যেরূপ, শীঘ্র সম্যকৃরূপে 

দগ্ধ করে, নিংক্যত না হইলে' পৃযও সেইঞ্জকার মাংস, শিরা এবং 

গ্বায়ু ক্ষয় করে। | 

ব্রণের চিক্লিৎস! করিবার প্রণালী ।-_প্রথমতঃ,ছ্েদ (ভাঁপ্রা) দিবে, 

দ্বিতীয়তঃ, রক্তমোক্ষণ করাইবে, তৃতীয়তঃ, প্রলেপ * দিবে, চতুর্থত£১ 
শন্ত্ক্রিয়া করিবে, পঞ্চম, সংশোধনী ওষধ (যাহাতে রক্ত পুযাদি সং 
শোধিত হয়) প্রপ্লোগ করিবে, যষ্ত;) রৌপণ (ঘ1 পুরণ) করিবে, সপ্তম 

সেই স্থানে আর কোনপ্রকার 'বিকৃতি (শরীরে ব্রণের দাগ প্রভৃতি) না. 

থাকে; তাহার উপায়.করিবে। ব্রণের চিকিৎসা! করিতে হইলে এই 

প্রণালীক্রমে করিতে হয়। 
ক 

অর 

অক্টাদশ অধ্যায় । 
ব্রণের আলেোপন ও বন্ধন । + 

মকলপ্রকার শোকের (ফুলার),. প্রথম উপক্রমে আলেপনের দ্বারাই 

প্রতিকার করিবে। প্রলেপ. ছুই প্রকার, সামান্য এবং বিশ্ষে। থে 

রোগে ব৷ অবস্থায় যেপ্রকার প্রলেপ বিধেয়, তাহ! প্রতোক রোগের 

অধিকারে বলা যাইবে । প্রলেপ অপেক্ষা! বন্ধ শ্রেষ্ঠ বন্ধের দ্বার ণের 

ংশোধন ও রোপন হয়, এবং অস্থির সংযোগ দৃঢ় হয়। শরীরে আ. 
লেপন করিতে হইলে, . গ্রতিলোম-ভাঁবে (শরীপ্ের নিম্ন দিক্ হইতে 

উদ্ধ দিকে) আলেপন করিবে । . অন্ুলোম-ভাবে (উর্ধ দিক্ হইতে নিব 

দিকে) কর্র্য নহে। গ্রতিজোম-ভাবে আলেপন করিলে, ওঁধধ শরীরে 

লগ্ন হইয়] থাকে, এবং সকল রোম-কৃপে ও ন্বেদবাহিনী / সকল 
শিরার সুখে তাহার তেজঃ প্রবেশ করে | 

* প্রলেপ অর্থা অলেপন পরে দেখ। 
1 আজেগন ও বদ্ধন অর্থাত যাহাকে আর্ক ইডরোগীয় লন্ত্রচিকিৎসাবিৎ 
৮ -৮৯০-৭ কহেন? 

'যে শিরার ্বার! শরীরের ঘন্ধ নিত হয়ঃ তাহাকে স্ষেদ্ববাহিনী শির! কহে ।' 
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প্রলেপ. শুফ হইলে শরীরে রাখিবে না । তাহ! কার্ধ্কারী নহে, 
অথচ শরীরের পীড়াকর (চড়চড় করে)। প্রলেপ তিন প্রকার, প্রলেপ? 
প্রদেহ ও আলেপ। তাহার মধ্যে, শুষ্ক হউক বা ন৷ হউক, শীতল এবং 
অল্প হইলেই প্রলেপ বল। যায়। উষ্ণ অথব1] শীতল, অনেক অথব। 

অল্প, এবং শুষ্ক, এরূপ হইলে প্রদ্দেহ বল! যায়। এই উভয় প্রকারের 

মধ্যবন্ভী হইলে আলেপ বল! যায়। *. 

রক্ত-পিত্ত-জন্য রোগে আলেপ বিধেয়; এবং বাত-শ্লেমা-জন্য 

রোগ হইলে, অথব!1 ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে, অথব। ব্রণের 

শোধন * বাঁ পূরণ করিতে হইলে, অথব! ফুলার স্থানে বেদন। হইলে 

প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত. উভয় স্থলেই প্রদেহ ব্যবহার কর! 
যায়। যাহ! ক্ষত স্থানে প্রয়োগ কর! যায়,"তাহাকে কন্ক অথবা নিরুদ্ধা- 

লেপন কহে। তাহার দ্বারা ব্রণের শ্রাব (ব্রণ হইতে রস রক্তাদি নিঃস্থত 
হওয়া) রুদ্ধ হয়, ব্রণ কোমল হয় (শক্ত থাকিলে নরম হয়), এবং সকল 

পুতি (পচা) মাংন নির্ধত'হইয়। যায়।  ম্থৃতরাং তন্দ্ার ব্রণের আভ্য- 

স্তরিক স্থান সংশোধিত হইয়া নির্দোষ হয় ॥ 

' যে শোফ ক্ষারের দ্বার! দগ্ধ কর] ন! হয়, তাহার পক্ষে আলেগন 

হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের -অন্যন্তরস্থ যে 

দোঁষের শাস্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরের ত্বকৃ-স্থিতও সেই 
দোষের শাস্তি হয়,+ এবং ব্রণের জ্বালা ও চুলরুনাও নিবৃত্ত হয়। 
শরীরের ত্বক সংশোধন ও ব্রণের্'দাহ শাস্তি করিতে হইলে, আলেপনই 

প্রধান উপায়। ইহার দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয়, এবং শোফের, 

(ফুল স্থানের) চুলুকনার শাস্তি হয় । শরীরের মর্শস্থানে অথবা গুহা- 
জপ পপ পপ পপ 

+ দুধিত রক্তু বা! পৃযাদি না জন্মিলে বা না থাফিলে ব্রণের শোধন হওয়া কহে। 

+ গব্য স্বৃতের দ্বারা বারু পিন্তষ্টফ, এই তিন দোষের শান্তি হয় বলিয়াই, যে- 

রূপ ব্রণ হউক, নচরাটর গব্য স্বৃতের লেপনের হার1 উপকার হন । ঞইরূপে ব্রণের 

ঘোষ বিবেচনা করিয়| প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবন1। 
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' স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাগার সংশোধনের নিষিপ্ত: আঁলেগন 

বিধেয়। | 
আলেপন প্রস্তৃত কৰিতে হইলে) [পন্ত-্গন্য রোগে, সরল আলে- 

পন.দ্রব্য ' মিলিয়া যন্ত পরিমাণ হইবে, তাহার ষে'ড়শ ভাগের ছ্র 
ভাগ স্নেহ্রবা (স্বত, তৈল বাঁ নসা প্রন্ততির কোন একটা। তাহাতে 
সংযোগ করিবে" বায়ুজনা "গে, চারি ভাগ (সিকি) পরিমাণে, এবং 

প্লেশ্ানা ,রোগে, অর্ধেক শরিমাণে নহদ্রবা ,স*যোগ করিবে। 

মহিষের চর্ম আর্ হলে যে পবিমংণে উচ্চ তয় (কুলিপ! টঠে), শরী- 

রের. আলেপও সে পরিমাণ বেধবিশি্ (পুন) *ইবে |, আলেপন 
রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে না! । এবং যাঁপৎ কাল রণ হইতে উষ্ণতা 

(উত্তাপ) নির্গত হইতে থাকে" তাবৎ তাহান্তে শতল আলেপন প্র- 

“য়োগ করিবে না । কারণ, ব্রণের উষ্ণতা নির্গত হইতে না পাইলে, 

সেই উষ্ণত1 বগ থাকিয়া, ব্রণের অন্তরে বিকৃত ভাব জন্মায়। 

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে .5ইলে, দিধাভাগে লেপন করাই 

হিতকর। বিশেষতঃ পিত্বজনা, রক্তজন্য, ম্াভঘ'ত (শরীরে কোন 

আঘাত) গন্য মগবা বিষজনা রোগে, দিবাভাগেন লেপন কণা কর্তব্য । 

যে প্রলেপ পূর্বদন প্রস্তত করা থাকে, তাহ; “দাচ প্র্য়াগ করিবে 

না।. কারণ, সে প্রলেপ গাঢ় হয়া যায়, এসং তাহা প্রয়োগ করিলে, 

উষ্ণতা, বেদন! ও ন্দাহ জুন্মে। প্রলেপের উপর গ্রলেপ -দিৰে না। 

বাযু পিত্ত অথর৷ গ্লেম্াঃ এই তিন (দাষের মধ্যে খে কোঙ্গ দোষ জন্য ব্রণ হউক, 
তাহার আলেপনে ঘৃহঠই সংযোগ করা গ্রশন্ত । কারণ, স্বৃতির দ্বারা ভিন দোয়েরই 

'শান্তি হয়। কিন্তু তেল অথবা বসা প্রভৃতি ভ্েহ, আলেপনে নংবেগি করিতে হইলে, 

সেইপ্রকার স্নেহের দ্বার ব্রণের আভাাস্তুরিক দোষের শান্তি হইতে পারে কি না, 

তাহ! বিবেচন1! করিতে হবে । অনাথা হইলে বিপরীত হইতে পারে ॥ তাহার উদা- 

হরণ-স্থল, বেঙগন রক্তপিত্ত-জনিত ব্রণ হইলে, তাহা আলেপনে 'তৈল-সংযোগ 

অবিধেয়। ্ 
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অথবা, যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা হয়, তাহা পুন- 
ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। তাহ! শুফ হওয়। প্রযুত্ত*অ- 

কর্মণ্য হইয়া পড়ে । 

অতঃপর যে সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণ বন্ধন করিতে হয়, তাহার উপ- 

দেশ প্রদান করিতেছি । বৃক্ষের ছাল-নির্ষিত বস্ত্র, কার্পাস, কম্বল, 
পৰ্টবস্্র, চর্ম, বৃক্ষের অভাস্তরস্থ ছাল, অলাবুশকল (লাউয়ের খণ্ড), 
লতা, অরহর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে যে রজ্জু জন্মে সেই রঙ্ছু, হপ্ধের রদ, 

তুল-ফল (মাকন্দ-ফল) এবং লৌহ । রোগ এবং কাল ধিবেচন। করিয়া 
এই সকল বন্ধঃনর দ্রব্য প্রয়োগ করিবে । রোগের প্রকরণে ইহার 

বিশেষ বর্ণন করিব । কোশ, দাম, স্বপ্তিক, অন্থবেল্লিত, প্রতোলী, মণ্ডল, 

[স্থগিকা, যমক, খটু], চীন, বিবন্ধন, বিতান, গোফণা এবং পঞ্চাঙ্গী, 
শরীরের স্থান-ভেদে ব্রণের উপর এই চতুর্দশ প্রকার বদ্ধন ব্যবহৃত হয় ।. 

এই সকল নামের দ্বারাই সেই সকল বন্ধনের আঁকার বুঝিতে হইবে। 

তাহাদিগের মধ্যে অন্ুষ্ঠ এবং অঙ্গুণির পর্বে বন্ধন করিতে হইলে, 

কোশ নামক বন্ধন ধিধেয়। শরীরে কোন স্থানে কামড়ানি প্রভৃতি 

বাতন1 হইলে, দাম নামক বন্ধন বিধেয়। শরীরের সন্ধিস্থানে, স্তন 

দ্বয়ের এবং ভ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, তল-প্রদেশে এবং কর্ণে, স্বস্তিক 
নামক বন্ধন বিধেয়। গ্রীবা এবং মেট্ু-দেশে, প্রতোলী-বন্ধন বিধেয় । 

শরীরের ষে সকল স্থান গোলাকার, সেই সকল স্থানে, মণ্ডল-বন্ধন বি- 

ধেয়। অস্গুষ্টের, মঙ্ছুলির এবং.পিঙ্গের অগ্রভাগে, স্থৃগিক]-বন্ধন বিধেয়। 

যমক (যোড়া) ব্রণ হইলে, ষমক-বন্ধন বিধেয়। হন্ু-প্রদেশে, গওদেশে, 

এবং ললাটে, থটা নামক বন্ধন বিধেয়। অপার্গ-দেশে, চীন-বন্ধন বি- 

ধের । পৃষ্ঠে, উদরে এবং বক্ষঃস্থলে, সুবিবন্ধ বিধেয়। মুদ্ধি, দেশে, 

বিতান-বন্ধন বিধেয়। চিবুক, নাসিক, ওঠ, স্বন্ধ এবং বস্তি-দেশে 

(তল পেটে), গোঁফণা-বন্ধ বিধেয়। এবং স্বন্ধ-ন্ধির উপরিভাগে, 

পঞ্চাঙ্গী-বন্ধন বিধেয়। অথবা শরীরের স্থান-ভেদে এই সকল গ্রক্কারে 



৫৯৬ সুশ্রুচত । 

বন্ধন করিবে, অথবা যে স্কানে যেরূপে বন্ধন করিলে বন্ধনটী সুনিঝিষ্ু 

হয়ঃ সেই স্থানে সেইরূপেই বন্ধন করিবে । সেই বন্ধনের উপরিভাগে, 

নিয়ে এবং পার্খ্বভাগে রজ্জু আদির দ্বারা বন্ধন দৃঢ় করিবে। 
বন্ধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঘন প্রলেপ দিবে । তাহার উপরি- 

ভাগে সরল এবং অসঙ্কৃচিত-ভাবে কোমল পউ-বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন 
করিবে। ব্রণের উপরিভাগে দৃঢ় গ্রন্থি দিবে না। ব্রণের উপরে যদি 
দৃঢ় গ্রন্থি দেওয়া যায়, তবে প্রলেপের ওঁষধ কিম্বা পলিতা (১) অতিশয় 
স্বৃত-যুক্ত থাকিলে, ব্রণের স্থান ক্েদ-যুক্ত হয়, এবং ওষধ রুক্ষ অর্থাৎ 

ঘ্বতাদি রহিত হইলে, খণ্ড থশ্ড হইয়া পড়ে । বিপর্ীত-ভাঁবে বন্ধন 

হইলে, অর্থাৎ বে স্থান যেরূপে বন্ধন করা উচিত, তাহার বিপরীত 

হইলে, ব্রণের মুখ ঘ্বষ্ট হয় (ঘষড়ে যায়)। ব্রণের আয়তনান্ুুদারে বন্ধন 

তিনপ্রকার হইয়া থাকে,দৃঢ়, মম এবং শিখিল। বদ্ধনে কষ্ট বোধ 
হইলে দৃ়-বন্ধ কহে। বন্ধনের মধ্যে বাষু গমনাগমন করিতে পারিলে 

শিথিল-বন্ধন কহে। এই উভয়ের মধ্যবন্তী হইলে সম-বন্ধন কহে । তাহার 
মধ্যে নিতম্ব, উদর, বগল, কুঁচকি, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক, এই সকল 

স্থানে দৃঢ়-বন্ধন ব্যবহার করিবে। হস্ত, পদ, মুখ, কর্ণ, ক, মেড, মুক্ক, 

পৃষ্ঠ, পার্থ এবং উদর, এই সকলস্থানে সম-বন্ধ ব্যবহার করিবে। 

চক্ষুর সন্ধি-স্থানে শিথিল-বন্ধন ব্যবহার করিবে । পিত্ত অথব! শোণিত 

দুষিত হইয়! রোগ হইলে, শরীরের যেস্থানে দুঢ়-বন্ধন করিতে হয়, 
সেই স্থানে সম-বন্ধন করিবে, সম-বন্ধের স্থানে শিথিল-বন্ধন করিবে, 

এবং শিথিল-বন্ধের স্থানে এককালে বন্ধণ করিবে না। গ্রেক্সাজন্য 

অথবা বাঁয়ু-জন্য রোগ হইলে, শরীরের যে স্কানে শিখিল-বন্ধন করিতে 

হয়, তাহাতে সম-বন্ধন করিবে, সম.-বন্ধনের স্থানে দুরঢ়-বন্ধন করিবে, 
এবং দৃঢ়-বন্ধনের স্থানে”মতিশয় দৃঢ় বন্ধন করিবে । শঃৎ ও ্রীষ্ম কালে, 
০০০০ 

(১) এক্ষণে যে অভিপ্রায়ে ব্রণের মধ্যে লিন্ট দেওয়! হয়ঃ পুরে সেই অভিপ্রারে 
ব্রণের মধ্যে গলিত দেওয়া হইত । 

পা পিপিপি 
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পিত্তদূষিত অথব! রক্তদূষিত ব্যাধি হইলে, প্রাতর্ (সকাল) এবং সায়ং, 
(সন্ধ্যা) এই ছুই কালে, দুইবার বন্ধন করিবে। হেমন্ত ও বসন্ত কালে, 

প্রেপ্সজন্য অথবা বাযু-জন্য ব্যাধি হইলে, প্রাতর্, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, 

এই তিন কালে, ঠিনবার বন্ধন করিবে । সম-বন্ধন এবং শিথিল-বন্ধ- 

নের স্থানে দৃঢ়-বন্ধন "করিলে, প্রলেপ বিফল হয়, এবং ফুল! ও বেদন! 

জন্মে । দু এবং সম বনের স্থানে শিথিল-বন্ধন ভইলে, প্রলেপ পড়িয়া! 

যায়, এবং বন্ধনের বন্্ব, শিগিল হওয়া প্রযুক্ত তাহার ধর্ষণে ব্রণের মুখ 

ছিন্ন হয়। গাঢ় এবং শিখিল বন্ধে স্থানে সম-বন্ধন করিলে, বন্ধন 

করাই বিফল হয় । এই সকল নিয়ম অনুসারে বন্ধন করিলে, বেদনার 

শাপ্তি হয়, রক্তের স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্তি হয়, এবং ব্রণ কোমল হয়। 

বন্ধন না করিলে, দংশ, মশক, হণ, কাষ্ঠ, শীতল 'বাষু এবং রৌদ্র প্র- 

ভূতির দ্বার! ব্রণের স্থান অভিহত হয়। তাহাতে ব্রণের স্থানে নানা- 

প্রকার পীড়। জন্মে, ব্রণ দূধিত হয়, এবং আলেপন শান শু হইয়] 

যায়। অস্থি, চুর্ণ, মথিত (মচ্কান), তৃগ্র, বিশ্লি্ট (যোড়-ছাড়া) বা 
উত্পাতিত হইলে (উঠে পড়িলে), অথবা শিরা ব৷ স্নায়ু ছিন্ন হইলে, 

বন্ধনের দ্বারা তাহার প্রতিকার হয়।. ব্রণে বন্ধন করিলে, ব্রণ-বিশিিষ্ট 

বাক্তি স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন, গমন ও উপবেশন করিতে পারে, তাহাতে 

ব্রণের স্থানে কোন পীড়া বোধ হয় না । এবং যে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ-ভাৰে 

শয়ন বা উপবেশন করিয়। থাকে, তাহার ব্রণ শীপ্ত পুরিয়া! উঠে। 

পিত্র-জন্য, রক্ত-জন্য, শরীরে অভিঘাত-জন্য অথবা বিষ-জন্য ব্রণ 

হইলে, অথব!1 ফুলা, দাহ, রক্তবর্ণ এব* বেদনাবিশিষ্ট হইয়! পাঁকিবার 

উন্মুখ হইলে, অথবা ক্ষার-কর্ভৃক কিন্বা! অগ্নি-কর্তৃক দগ্ধ হইয়! পাকিতে 
আরন্ত হইলে, অথবা সেই দগ্ধ স্থানের মাংম সকল শীর্ণ হইয়। পড়িলে, 

ব্রণের স্থানে বন্ধন করিবে না। | 

কুষ্ঠ রোগীর, অগ্নিদগ্ধ রোগীর, পিড়ক-প্রমেহ রোগীর, অথবা মধু- 

মেহ রোগীর ব্রণ হইলে, অথব। ব্রণ কোনপ্রকারে বিষ-যুক্ত হইলে, 



৯২ সহৃশ্রুত। 

অথবা ব্রধ-স্থানের মাংস পাকিতে আরম্ভ হইলে, অথব' মলদ্বার অতি- 

শয় পাকিয়া উঠিলে, বন্ধন করিবে না। সেই সকল স্থলে কোন্টা শস্তর- 
ক্রিয়ার যোগা এবং কোন্টী অযোগ্য, বুদ্ধিমান বৈদ্য অগ্রে তাহার 

নিশ্চয় করিবেন। এবং তাহাতে বন্ধন করিতে হইলে* দেশ, কাল ও 

ব্রণের দোষ বিবেচনা করিয়া বন্ধন করিবেন *। বন্ধন তিনগ্রকার, 

উর্ধাবন্ধ, অধোবন্ধ এবং পার্্ববন্ধ । 

ষেপ্রকারে বন্ধন করিতে হয়, তাহা কঠিতেছি, শ্রবণ কর। প্রলেপ 

ঘন এবং আচ্ছাদন-বন্্ কোমল হইবে, ওঁষধধ এবং পলিতা অতিশয় 

স্নেভ-যুক্ত হইবে না। অতিশয় স্নেহ-যুক্ত হইলে ব্রণের স্থান ক্লে 
বিশিষ্ট হয়, এবং রুক্ষ হইলে ব্রণের স্থান ক্ষীণ হয়, অর্থাৎ ষে সকল 

দূষিত পদার্থ একত্র 'হুইয়! ব্রণের মুখে উচ্চভাবে থাকে, তাহা পুনর্ধার 
শরীরে মিলিয়। যায়। অথবা পপিত! শ্নেহ-যুক্ত হইলে ব্রণের মাংস 

পৃরিয়া উঠে। পলিতাটা ব্রণের মুখে উত্তমরূপে দেওয়া ন1 হইলে, 
ব্রণের মুখ ঘ্ৃষ্ট হয় (ঘষড়া লাগে), এবং বিপরীত-ভাবে দেওয়া! হইলে 

ব্রণের মুখ স্তস্তিত হইয়া! যায়, ও তাহ! হইতে রস, রক্ত প্রস্ততি নিঃস্যত 

হইতে থাকে। ব্রণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উষধ প্রয়োগ করিবে। 

পিতৃ-দূষিত অথবা রক্ত-দৃষিত ব্রণ হইলে, তাহার চারি দিকে অঙ্গুলির 
হবার টিপিয়া একবারমাত্র জ্রাব করাইবে। এবং কফ-জন্ত বা বাযু- 

জন্য হইলে, ব্রণের তলায় করতলের দ্বার! টিপিয়! পুনঃ পুনঃ অন্থুলোম- 

ভাবে আব করাইবে। সকলপ্রকার বন্ধন শরীরের গুঢ় স্থানে এবং 
সন্ধি স্থানে প্রয়োগ করিবে। ওষঠ সংযোগ করিবার স্থলে, অথবা অস্থি- 
ভগ্নের স্থলে প্রয়োগ করিতে হুইলে, অভিজ্ঞ বৈদ্য বিবেচন! পূর্ব্বক 

বন্ধন করিবেন, যেন উঠিতে, বসিতে, শয়ন বা গমন করিতে, অথব৷ 
কোনপ্রকার বাহনের দ্বারা গমন করিতে, ব্রণ দূষিত ন| হয় (চাড় না 

*. ব্রণের দোষ বিবেচন1 কর! অর্থাং বাযুজনয ব্রণ, কি পিতজন্য ব্রণ, কি প্লেক্স- 
ব্রণ, ইহা নিশ্চয় করা। 
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লাগে)। ত্বকের অথবা মাংসের উপরিভাগে, সন্ধিঃ অস্থি অথব! কোষ্ঠ 

স্থানে, শিলা ক্ং্বি সাযু মধো, যেয়কল গার্ড অথচ গম্ভীর ব্রণ হয়, 

অথবা যে সকল ব্রণ শবে বিপরীততাবে স্থিত হয়, বন্ধন ব্যতিরেকে 

সেই সফল ব্রণ ক্দাচ..আরোগ্য করিতে পারা যায়,না?। 

একোনবিংশতি অধ্যায় । 
ব্রণ হঈলে যেরূপ আচরণ কর! কর্তব্য.তাহার উপদেশ | 

ব্রণের উপক্রমেই গৃঁহ-মধো অবস্থিতি করিবে । যে গৃহ পবিপ্র, 

রৌদ্র এবং বায়ু বক্জিত ও যাহার বাস্ত প্রশস্ত, সেই গৃহে শারীরিক; 
মানসিক বা আগন্ত (হঠাৎ যে রোগ জন্মে), কোনপ্রকার রোগ হয় 

ন1।. দেই গৃহে মনোহর, বিস্তৃত এবং অক্লেশকর শ্য। প্রস্তত করিবে । 

সেই শষার শিরোভাগ পূর্ব-দিকে হইবে, এবং তাহাতে কোনপ্রকার 
শক্প থাকিবে । সেই বিস্তৃত শয্যাতে ব্রণরোগী স্বচ্ছন্দংভাবে শয়ন করি- 

বেন। পুরিকে দেবতারা অনস্যিঠি করেন বলিয়া, তাহাদিগের সম্মা 

নার্থ পুর্ধদিকেই মন্তক অবনত রাখিয়া, সেই বিস্তৃত শয্যায় ব্রণ-রোগ্ী 

ত্বচ্ছন্দভাবে শয়ন করিবেন । সেই গৃহ-মধ্যে প্রিয়বাদী, অনুকূল সথহৃদ্গণ- 

কর্তৃক বেষ্টিত থাকিবে ও ইচ্ছান্থুদারে সকল ফার্খ৮ করিবে। কারণ 

প্রিয়বাদী ুদ্ধদগণ সর্বদা নিকটে থাকিলে, তাহাদিগের আশ্বাস-বাক্যে 

ও নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গে ব্রণের যাতন। দূর হয়। দিবাভাগে নিপা 

যাওয়া কর্তব্য নহে। কারুণ, দিবানিদ্রার' দ্বার ব্রণে কু, শোফ, 

বেদনা ওরস রক্তাদি স্রাব, এই সকল দোষ জন্মে, ব্রণ রক্ত-বর্ণ হয় 
এবং শরীর ভার হয় ॥. উত্থান, উপবেশন, পরিবর্তন (পাশ ফেরা), 

গমনাগমন, এবং উচ্চৈঃম্বরে বাক্য কথন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া, অতি 

ধীর-ভাবে নির্বাহ করিয়। ব্রণকে রক্ষী কৰ্ধিবে। ব্রণ-রোগীর পক্ষে 

এই সকল কার্য সামর্থ্য থাকিলেও কর্তরা নহে। “এই সকল শারীরিক 

ক্রিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে. অথবা আগ্রহতার সহিত নিব্বাহ করিতে 
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গেলে, শরীরে বায় কুপিত হইয় ব্রণের স্থানে বেদন। লন্মায়। "অতএব 
এরাপ সকল কার্য (পরিত্যাগ করিবে, অথব। সাবধানে নির্ব্বাহ করিবে । 

যে সকল স্ত্রীলোক গমনীয়, তাহাদ্দিগের সহিত. সাক্ষাৎ করা, আলাপ 

করা, 'অথব তাহাদ্দিগ্রকে স্পর্শ করা, এককালে পরিত্যাগ করিবে । 
যদি স্ত্রীলোকের সন্দর্শনাদির দ্বারা কোনমতে শুক্র ক্ষরিত হয়, তবে 
জ্রীংসর্গ না করিলেও সংসর্গ-জনিত দোষ ঘটে। নূতন তণ্ডুল, 'মাষ-, 

কলাই, তিল, কলাই, কুল কলাই, বরবটা, হরিদ্বর্ণ শাক, অস্্রদ্রব্য, 

লবণ, কটু- দ্রবা, গুড়, পিষ্টক, শু মাংস, শুফ শাক, ছাগ অথবা মেষ- 
মাংস, নির্জল- “দেশে যে পশু. জন্মে তাহার মাংস, বসা, শীতল জল, 

কুশরা। পায়স, দৃধি, ছপ্ধ, তক্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে । নুতন ধান্য 

হইতে তত্র পর্যান্ত যে কয়েকটা বর্গ পশ্চাৎ কহিব, তাহা সমস্ত পরি- 

ত্যাগ করিবে। কারণ, তাহাতে ব্রণ দূষিত হয়, এবং পৃষ বৃদ্ধি হয়। 

মদ্যপারী' ব্যক্তি 'মৌরেয় সুরা, নিগ্ব-বৃক্ষ-জাত সুরা, এবং অন্যান্য 
ন্ুরার বিরতি পরিত্যাগ করিবে । অম্ন, রুক্ষ, তীক্ষ, উষ্ণ এবং আই্- 

কারী (োহাঁতৈ শীঘ্ব নেশা! হয়), এই সকল গ্রণ-বিশিষ্ট মদ্য পান 

করিলে ব্রণ ব্যাপাদিত হয় (বয়! যায়)। বাষু রৌদ্র ধুলা ধূম এবং 

ছিম অতিশয় দেবন*করণ, অনিষ্ট দর্শন বা শ্রবণ, ঈর্ষা, অক্ষান্তি, ভয়, 

ক্রোধ, শোক, রাত্রি'জাগরণ, একা গ্র চিন্তা, বিপরীত আহার (বিংশতি 

অধ্যায়ে কথিত), অতিশয় আহার, অনাহার, সর্বদা শয়ন, কলহ, 

পুনঃ পুনঃ গমনাগমন, শীতল বায়ু এবং অন্দীর্ণ-জনক দ্রবা, এই সকল 

পরিত্যাগ করিবে । এই সকল এমাচরণে অথব! সেবনে ব্রগ-রোগীর 
শরীর সন্তপ্ত হয়। সন্তপ্ত হইলে শরীরের রক্ত ও মাংস ক্ষয় হইতে 

থাকে । শরীরের সন্তাঁপ ও ক্ষীণত। প্রযুক্ত ভূক্ত দ্রব্য সম্যক্ পরিপাঁক 

ইয় না । পরিপাক না হইলে বাধু কুপিত .ও বলবান্ হইয়া উঠে। 
তাহার দ্বার! ব্রণের স্থানে ফুলা, বেদনা ও দাহ জন্মে, রস-রক্তাদি নিং- 

নরণ হয়, এবং ব্রণ পাকিয়। উঠে.। 
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. ব্রণ-রোর্গী সর্ববদ। পবিত্রভাকে থাকিবে, অল্প নখ, অল্প রোম ও গরু 

বস্ত্র ধারণ করিবে, শাস্তি ও মঙ্গল কার্ধ্য করিবে, এবং. দেবত1, ব্রাহ্মণ 

ও গুরু-পরায়ণ হইক্ে। যেহেতু, যে সকল বলবান্ রাক্ষস পণুপতি 

কুবের ও 'কারট্রকেয়ের ,অনুচর, তাহার! হিংসার নিমিত্ত বিচরণ করে। 

'মাংদ ও শোণিতপ্রিযর় সেই সকল রাক্ষদগণ সৎকৃত হইবার অথব। 

বিনাশ করিবার আঁভলাষে” ব্রণ-রোগীর নিকটে উপস্থিত হয়। তাহা- 

দিগের পূজার নিমিত্ত মনে জনে যত্র- করিবে, এবং ধূপ, বলি'ও ভক্ষা 
দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে উপহার প্রদান" করিবে। তাহার! তৃপ্ত 

হইলে আত্ম-রক্ষাভিলাধীদ্িগকে হিংসা করে না। . অতএব সর্বদ। 
লোক-কতৃক পর্বত হইয়া, এবং দীপ, জল, মাল্য, পুষ্প এবং লাজ 

প্রন্থাতি গৃহ-মধ্যে স্থাপন করিয়া, সম্প্-হুচক, মঙ্গল-ম্থচক ও আহলাদ- 

সচক কথার প্রসঙ্গে সেই গৃহ-মধ্যে বাস করিবে। ' সম্পদ্-স্থচক 

প্রভাত মনোহর কথার গ্রসঙ্বে মন সন্তষ্ট থাকিলে, "ব্যাধি হহতে শীত 

নুক্ত হইবার অভিলাষ জন্মে । স্থতরাং.তদ্বার। সুখলাভ*হয়।, খক্, 

বঙ্ুঃ সাম অথব্ব এই চারি বৈদ-কতৃক, অথব। অন্ত কোন শান্ত কর্তৃকঃ, 
যেসকল আশীব্বাদ-বাক্য বাহত হইয়াছে, সেই সকল, আশীর্বাদ 
বাক্যের দ্বারা আতার্ষ/ এবং বৈদ্য ছুই সন্ধ্যা রোগীকে রক্ষা। করিবে। 
সর্ষপ ও নিম্বপত্রে ঘ্বত এবং লবণ মিশ্রিত করিয়। ধুপ নিম্মাণ করিবে । 
উপর্য্যপরি দশ দিবন প্রাতঃ কালে ও সায়ংকালে সেই খুপ গৃহ-মধ্যে 

গ্রজালত করিবে (ধুয়া দিবে)॥ , মৌরীঃ, শোল্ফা-শাক, লাস্ুলী, 
জর্টামাংসী, রাশী শাক, খদ্ধি, শালপ]ুনী, চ'ক্লিয়া, শ্বেত-্দুব্বা, . দুর্বা 
ও শ্বেত- -সর্ষপ, এই নকল মন্তকে ধারণ করিবে। | | 

বাল-বঃঞজনের (নৃতম পাথা) দ্ববরা ব্রণের উপরি বাতাস করিবে ॥. 
ব্রণ.কদদাচ ঘর্ষণ করিবে নু, টিপিবে না, অথব1 চুলকাইবে না। 

শয্যাতে থাকিয়। স!বধানে ব্রণের স্থান রক্ষা করিবে । বনে-সিংহ 

থকিলে মু যেরূপ বন পরিত্যাগ করে, ব্রণ'রোগী : এইপ্রকার 
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নি বিশিষ্ট হইলে নিশীচরের তাহাকে সেইরপ পরিত্যাগ 'করিবে। 

িগধ, অল্প-উষ্ণ .দ্রব-প্রায়, পুরাতন শালী-তওুলের অন্প, বন্ত-পশুর 

মাংসের' সহিত ভোজন করাই ত্রণ-রোগীর পথ্য, তাহাতে ব্রণ শী 
আরোগ্য হয়। অথবা'রটে শক, জীবস্তী, সবযুণী-শ্াক, “বেতো- শাক, 

অপক মূলক, বার্তীকু, পট্টোল এবং কারবেল্ল (করলা! উচ্ছে), এই : 
সকল দ্রব্য আমলকী এবং দাড়িযের সহিত, ত্বত্ত ও সৈন্ধব.. লবণ 

সংযোগে ভর্ছজিত করিবে (ভাজিবে) & '*এই দমকল ভর্জিত দ্রব্যের 
অথর। . এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্য দ্রৰোর সহযোগে পূর্বোক্ত প্রকার 
অন্ন ভোজন করিবে । অথবা, গোধুম ৰা যবের শু্-ুর্ণ'ও মণ্ড, 
মুগ-রসের' (মুগের ডাউলের. ঝোলের) সংযোগে পান করিবে ।' এবং 

কাজি (আমানি) ও জল অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পান রুরিবে। পরি" 
শ্রম-হেতু ব্রণে শ্বয়থু (ফুল বা শোথ) জন্ে। রাত্রি-জাগরণ-ভে হ 

ফুলা এবং রক্ত-তর্ণ হয়। দিবানিপ্রা-হেতু রক্তবর্ণ, ফুল! ও বদন! 
হয়। , এবং স্ত্রীসংসর্গ-প্রযুক্ত: এই *সমন্ত দোষ এবং মৃত্যুও ঘটি! 
থাকে । ব্রণ'রোগী দিবা-ভাগে নিদ্রা! ধাইবে না, বানু-শুন্য গৃহে 
অবস্থিতি ত্বরিবে, এবং বৈদ্যের মতে চলিবে ॥. তাহা হইলে, ব্রণ 
শীঘ্ব আরোগ্য হয়। এইরূপ আচরণ করিলে,. ব্রপ'রোগী নখ এবং 

দীর্ঘ আধু লাভ করে। 

বিংশতি-অধ্যায় । 
আহারীয় দ্রব্যের হিতাহিত বর্ন। 

কোন কোন পণ্ডিতের! কহেন যে, যে দ্রব্য বাষুর পক্ষে পথ্য, তাহা 
পিত্বের পক্ষে অপথ্য। এই হেতু" কোন দ্রবাই একান্ত হিতকর বা 
একান্ত অহিতকর হইতে পারে না। চ্িকস্ত তাহাতে সম্যক্-রূপে 
দ্রব্যের হিতাছিত জ্ঞান হয় না। কারণ সফল দ্রব্যই শ্বভাবতঃ 
অথবা অন্য দ্রব্যের সহিত .সংযুক্ত হইলে, একান্ত হিতকর, 
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একান্ত অহিতকর, অথবা হিত ও অহিত উভয় গুণবিশিষ্ট হইয়া 
থাকে । -জল,'ঘ্বত, ছুপ্ধ এবং অন্ন প্রভৃতির জাতিসাত্ব্য (১) প্রযুক্ত 
একান্ত হিতকর। অগ্নি, ক্ষার ও বিষ প্রভৃতি দ্রব্য, দহন, পচন ও 
মারণাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া, একাস্ত অহিতকর। ভ্ব্যান্তরের সহিত 

সংযুক্ত হইলেও অনেক দ্রব্য বিষ-ছুল্য হইয়। থাকে । এবং হিত ও 
অহিত গুণবিশিষ্ট সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহ বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহ! 

পিত্ের পক্ষে প্াপথ্য, এবং যাহ! পিত্তের পক্ষে পথ্য, তাহ! বায়ুর পক্ষে 

অপথ্য ভ্ইয়! থাকে ।' অতএব সকল প্রাণীর আচারের' নিমিত্ত, 
'দ্রর্যের বর্স উপদেশ করা যাইতেছে । রক্তবর্ণ ধান্য, ষ্টিক (ষাট) 

ধান্য, গন্থৃক, মুকুন্দ, পাও, পীত, প্রমোদ, কাল, অশন, পুষ্প, কর্দম, 

শকুনাহত, সুগন্ধ, কলমা, নীবার (উড়ি), এবং উদ্দালক, এই সকল 
প্রকার ধান্য, শ্তামাঘাস; গোধুম এবং যব ইন্ত]ার্দি সামান্যতঃ সকলের 

পক্ষেই সথপথ্য। সকল গ্রকার মৃগ, কালসার, ক্রকর (খৈরী), 
কপ্োোত, অলাব (ছাতরা), তিত্তির। কপিঞ্জল, বা এবং অবর্তী, 

মাংসের মধ্যে এই সকল পণ্ড পক্ষিগণের মাংস সামান্যতঃ সকলের: 
পক্ষেই স্ুপথ্য । মুগ, বনমুগ, ছোলা, মহ্থর, হরেণু, ৯অরহর এবং 

্ সতীন (তেওড়া), 'এই সকল কলাই সামান্যতঃ সকলেরই পথ্য। 

চিল্লি-শাক, বেতো-শাক, সুবুপিশাক, জীবন্তী, নটে-শাক, এবং খুল- 
কুড়ী, এইগুলি সামান্যতঃ সকলের পক্ষে স্ুপথ্য । ছুগ্ধ, স্বত, সৈন্ধব, 

দাড়িম ও আমলকী, এগুলিও সেইরূপ ' সামান্যতঃ স্থুপথ্য। ব্রহ্ম- 

চধ্য আচরণ, বাযুশূন্য স্থানে শয়ন, উষ্কোদক পান, রর্দত্রকালে নিদ্রা 
যাওয়া, এরং ব্যায়াম «অভ্যাস করণ, একান্ত হিতকর। যেপ্রকার 

দ্রব্য একান্ত হিতকর, বা! একান্ত অহিতকর, তাহা বলা হইল। যে 
সকল দ্রব্য হিত ও অহিত ভুত গুণবিশিষ্ট, তাহার। বায়ুর পক্ষে পথ্য 

(১) যে জাতীয় জীবের যেরূপ আহারে শরীর-পোষণ হয়, তাহাকেই সেই 

জীবের জাতিপাত্বয আহার বল! যায়। 
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হইলে পিতের পক্ষে অপথ্য হয়, এৰং পিত্বের পক্ষে পথ্য হইলে 
বায়ুর পক্ষে অপথ্য হয়। অপর অনেকপ্রকার দ্রব্য আছে, যাহার! 

অন্য দ্রব্যের সহিত. সংযুক্ত হইলে বিষতুল্য হয়। যথা বন্লীফল 
(লতা গাঁছের ফল, . যথা লাউ, কুমড়া), কবক (ফল-বিশেষ), অন্ন" 

ফল (চালতা, আমড়া প্রভৃতি), লরণঃ কুলখ-কলাই, পিণ্যাক (তিল 

বা সরিষ। বাটা), তৈলে ভর্জিত পিষ্টক, শুষ্ক শাক, “ছাগলের অথব! 
মেষের মাংস, মদ্য, জাম-ফল, চিলিটিম (ডিংড়ীমত্), *গোধা অথব| 

বরাহ মাংস, এই সকলের মধ্যে কোন দ্রব্য ছুগ্ধের সহিত একত্র 

ভোজন করিবে না । রোগ, প্রন্কতি, দেশ, কাল, দেহের অবস্থা 
এবং অগ্নির দীপ্তি, এই সকল বিবেচন! করিয়া রোগীর আহারের 

ব্যবস্থা করিবে। হুপ্ধ এবং বিষের মধ্যে,.ছুপ্ধ নিতান্ত হিতকর, এবং 

বিষ নিতান্ত অহিতকর | কিন্তু রোগীদিগের সম্বন্ধে অতিশয় অবস্থা- 
স্তর হইলে, দ্রব্যের স্বাভাবিক হিতকারিতা খধিবেচনা ন! করিয়া, 

তৎকালে যাহাতে স্বাস্থ্য-রক্ষা! 'হয়, এরূপ দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে %। 

হে বৎস সুশ্রস্ত, দ্রব্য, রস 'অথব। সলিলাদ্দি অন্য দ্রব্য ব। রসের সাহত 

সংযুক্ত হইলে, অবস্থী-বিশেষে এইরূপ একান্ত হিতকর হইয়। থাকে 
জানিবে। 

অতঃপর. অপরাপর যে সকল দ্রব্য পরস্পর সংযোগে অহিতকর 

হয়, তাহা! কহিতেছি। নূতন ধান্যের অন্নের সহিত, 'অথবা ব্স!, 

মধু; গুড়, ছগ্ধ কিংবা মাষকলাইয়ের সহিত, গ্রাম্য বা নির্জল-দেশ- 
জাত পশুর মাস ভোজন করিবে না । হুদ্ধ বা মধুর সহিত রোহিনী 
(কটফ--শাক), অথবা জাতু (হিস) শাক* ভোজন করিবে না। 
ফাঞ্জি অথব। মদ্যের সহিত ব্লাকার (বাঁল-াস) মাংস, পিগ্ললী 

দুগ্ধ একান্ত হিতকর পথ্য হইলেও কোন ছান সছুলে তাহাতে স্বাস্থযু-রক্ষ। হয় 

না। এবং বিষ নিতান্ত অহিতকর হইলেও অবস্থাবিশেষে স্থান্থ্য-রক্ষার নিমিত্ব 

ব্যবন্থ। কর! যাইতে পারে। 
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অথব| মরীচের সহিত কাকমাচী (১), অথব1 নাঁড়ীভঙ্গ-শাক, কুকুট- 
মাংস এবং দধি, একজ্র ভোঙ্গন করিবে না। মধু পান করিয়াই 
উষ্কোদক পান করিবে না। পিত্তের সহিত মাংস পাক করিয়! 

ভোজন করিবে না। স্থরা, তিল-মিশ্রিত- পিষ্টক এবং পায়ম, একত্র 

ভোজন করিবে না। কাঞ্জির সহিত তিলের পিষ্টক, মৎস্যের সহিত 

গুড়, চিনী প্রভৃতি ইক্ষুবিকার, গুড়ের সহিত কাঁকমাচী, মধুর সহিত 

মুলক, এবং গুড় অথবা মধুর সঞ্িত বরাহ-মাংদ ভোজন কর! বিরুদ্ধ 
ছুপ্ধের সহিত মূলক, আম, জান্ব, শুকর-মাংস, গোসাপ, কোনপ্রকার় 

মত্ত, বিশেষতঃ চিলিচিম (চিংড়ি-মতম্ত), এবং হুপ্ধ, দধি অথবা 

তাঁল-ফলের সহিত কদলীফল, ভোজন কর! কর্তব্য নহে । হৃ্ধ, দধি, 

মাষন্প (মাষকলাইয়ের ডাল), মধু অথবা ঘ্বতের সহিত লকুচ-ফল 
(মাদার) ভক্ষণ করিবে না। যে সকল দ্রব্য ছুপ্ধ'যোগে আহার 
করিতে নিষেধ, তাহা ছদ্ধ পান করিবার অব্যবহিত পুর্বে বা পরে 

আহার করিবে না। 
যেসকল আহারীয় ত্রব্য ক্রিয়া-বিশেষের দ্বার! বিরুদ্ধ হয়, তাহ? 

কহিতেছি। কপোত-মাংস সর্ধপ-তৈলে ভর্জন করিয়া! ভোজন করিবে 

না। কপিগরল, ময়ূর, 'ছাতরা,' তিতির ও গোঁসাপ, ইহাদিগের 
মাংস, এরও কাষ্ঠের অগ্নিতে, অথব। এরও তৈলে পাক করিয়া ভোজন 

করিবে না। ঘ্বৃত অথব1 মধু দশরাত্র কাংস্য-পাত্রে . রাখিয়া! পান 

করিবে না। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত কাঁকমাচী পাক করিয়া খাইবে না। 

তিলবাটার সহিত কলমী শাক পাক করিয়া থাইবে না। নারিকেল 

ও বালহাসের মাংদ একত্র বরাহ- বসাতে (শুকরের চর্বিতে) ভর্ঞজন 

করিয়! খাইবে ন1। কুকুট-মাংস, শলাকায় বিদ্ধ করিয়! অঙ্গারের 
অগ্নিতে পাক করিয়! ভোজন করিবে ন]। 

অতঃপর 'ধে সকল দ্রব্য পরিমাণের তেদে বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, 

(১) ইহু।কে গুড়কামাই বলে। 
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তাঁহা কহিতেছি। মধু এবং জল, অথবা মধু এবং স্বৃত তু্্য . পরি- 
মাণে পান করিবে না। ছুইপ্রকার নেহ-্রব্, মধু ও কোনপ্রকার 

ন্নেহদ্রব্য, 'এবং জল ও কোনপ্রকার স্নেহ-দ্রব্য একত্র পান করিবে না। 

বিশেষতঃ মধু অথবা কোনপ্রকার স্নেহ পান করিয়া; তাহার 

অব্যবহিত পরেই বর্ষার জল পান কর! অকর্তব্য। 
অতঃপর যে সকল রস পরস্পর মিলিত হইয়া, রসে, বীর্যে অথব! 

পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়, তাহা কহিতেছি। মধুর এবং অক্ন-রস'মিলিত 
হইলে, রসে এবং বীর্ষ্যে বিরুদ্ধ। মধুর ও লবণ-রস, এবং মধুর ও 
কটু-রস মিলিত হইলে, রসে, বীর্যে এঁবং পরিপাঁকে বিরুদ্ধ । মধুর- 
রস ও তিক্তরস, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। মধুর ও কষায়-রসঃ 

এবং অল্প ও লবণ-রস, রসে বিরুদ্ধ। অন্নও কটু, রসে এবং পরি- 

পাঁকে বিরুদ্ধ। অন্ন তিক্ত এবং অস্্র কষায়, রসে, বীর্য্যে এবং পরি- 
গপাঁকে, লবণ ও কটু রস পরিপাকে, লবণ ও তিক্ত রস, এবং লবণ 

ও কসায় রস, রসে, বীর্ষ্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। কটু ও তিক্ত, 

রসে এবং বীর্ষ্যে, কটু ও কষায়, এবং তিক্ত ও কষায়, কেবল রসে 
বিরুদ্ধ। অতি-রুক্ষ, অতি-্গিপ্ধ, অতি-উষ্ণ এবং অতি-শীতল, ;এই 
'সকল বর্জন করিবে। 

যেসকল আহারীয় দ্রব্য রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ, 

তাহার নিতান্ত অহিতকর। এতদ্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য হিত 

এবং অহিত উতভয়প্রকার গুণবিশিষ্ট। এই" সকলপ্রকাঁর বিরুদ্ধ 
আহারের দ্বার! ব্যাধি, ইন্জিয়েরু“হুর্বলতা, এবং মৃত্যু পধ্যস্তও হইয়া 
থাকে। এই সকল বিরুদ্ধ আহার প্রযুক্ত অল্লমাত্র দোষ ঘটিলে, 
যদ্দি তাহাদিগকে নির্গত করা ন1 হয়, তবে সেই রস ক্রমশঃ বিকৃতি- 

প্রাপ্ত হয়' বিরুদ্ধ ভোজনে যে সকল রে]গ জন্মে, তাহা বিরেচনের 

দ্বার। নাশ হয়। এবং বমন করিলে, রোগ জন্মিবার পৃর্ববেই তাহার 

শমতা হয়। অভ্যান থাকিলে, পরিমাণ অল্প হইলে, অগ্নির দীপ্তি. 
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থাকিলে, বয়ম তরুণ হইলে, শরীর ্িপ্ধ থাকিলে, অথব] ব্যায়ামশীল 
ব! .বলিষ্ঠ হইলে, বিরুদ্ধ ভোজন ক্লেশকর হয় না।  ব্যায়ামশীল, 

বলবান্, শিশু, স্গিগ্ধ-শরীর-বিশিষ্ট, বা বহু-তোজন-কারী হইলে, ব। 

অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, বিরুদ্ধ ভোঞ্জনের দ্বারা এই সকল ব্যক্তির বোগ 

জন্মেনা। অথবা অভ্যাস থাকিলে বা অন্ন পরিমাণে আহার 
করিলেও রোগ জন্মে না । 

অনন্তর বায়ুর গুণ বর্ণন করা যাইতেছে । 

পূর্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও লবণ রস 

বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ভার, অন্্পিত্ব-জ্নক, এবং রক্তপিত্ত-বর্ধনকারী । বি- 
শেষতঃ যাহারা ক্ষত-রোগ) বিষ-রোগ, অথব। ব্রণ-রোগ বিশিষ্ট, অথব! 
যাহাদিগের শ্লেপ্মল শরীর, পূর্বরদিকৃস্থ বাধুর দ্বারা তাহাদিগের রোগ 

বদ্ধিত হয়, এবং ব্রণের ক্লেদও (পৃযাদি) বদ্ধিত হয়। কিন্তু যাহারা 
বাযুরোগ-বিশিষ্ট, শ্রান্ত, অথব! যাহাদ্িগের শরীরের কফভাগ শু 

হইয়া যায়, তাহাদিগেরু, পক্ষে বিশেষ উপকারী । দেক্ষিণদ্দিক্ হইতে 

যে বায় প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও কষাঁয় রস বিশিষ্ট, লঘু, চক্ষুর 
দীপ্তিকারী ও বল-বর্দনকারী। ইহাতে অক্্পিত্ত জন্মে না, এবং 

বাযুরও প্রকোপ হয় না। পশ্চিমদিক্ হইতে যে বাধু প্রবাহিত হয়, 

তাহা! বিশদ, কক্ষ, কঠিন, খরম্পর্শ, তীক্ষ; কফ ও মেদ শোষণ-কাঁরী, 

এবং শরীরের টিকণত1 ও বল বিনাশকারী। ইহার দ্বারা শরীর শুষ্ক 

হয়, এবং গ্রাণ-নাশও হইয়া থাকে । উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু 

প্রবাহিত হয়, তাহ! সিগ্ক, যু, মধুর ও, কষায় রল বিশিষ্ট, এবং 

শীতল। ইঠহার দ্বার কোন দোষের প্রকোপ হয় না, বরং বল বুদ্ধি 

হয়, কিন্তু শরীরে ক্লেদ জন্মো। ক্ষীণ, এবং ক্ষয়রোগ ও বিষ-রোগ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে হিতকারী। 



'একবিংশতিতম অধ্যায় । 
বাতাদির স্থান, সঞ্চয়, প্রকোপ, গ্রসরণ ও তন্দ্রা ব্রণ 

উৎপত্তির বিবরণ।' 

বাত পিস শ্রেম্বাই দেহের উৎপত্তির কারণ %*। যেমন তিনটী 
স্তত্তে গৃহ ধারণ করে, সেইরূপ ইহীরাও শরীরের অধঃ, উদ্ধী এবং 

পাশ শিীশিশী টি শশীিশিািশপিশিপিসসপত তক পপ পপ পিস শি পপি ০৮ ৬০৯ পিন পাস্পপপাপিীপিশ 

* “বাত পিত্ত লে শরীর ধারণের মূলঃ আর্ধগণের এই অভিপ্রায়টা ্ৃষ্ট 

করিয়া বুঝিয়! উঠ। সহজ নহে। এই সম্বন্ধে এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে যেরূপ বলা 

হইয়াছে, তাহাতে পিত্ত এবং শ্রেম্মার উৎপত্তি, আকার, আশ্রয়, লক্ষণ এবং শরীরের 

যে.যে কার জন্য তাহাদিগের প্রয়োজন, .এই মকল বিষয়ের অধিকাংশ বুঝিতে 
পারা যায়। কিন্তু বায়ুকেষে কি কারণে আধ্যের! শরীর-ধারণের মূল বলিয়৷ নি- 
রূপণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার বিবেচন! করা যাইতেছে। বা ধাতুর অর্থ গমন 
কর!। যদ্ধারা দেহ-ন্ চালিত হয়, তাহাকে রাযু কহে। আরঘুর্ধেদ ও অন্যান 

গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাঁচটী এবং উপবাযু পাচটী। শ্বাস-প্রশ্থাস- 

করিয়া-বিশিষ্ট প্রাণ বাযুই তাহার মধ্যে প্রধান । স্থান-ভেদে, এই প্রাণ বাস্ুরই দশ- 

বিধ নাম হইয়াছে। অনেকানেক তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেহস্থ কুগুলিনী নায়ী শক্তি 

হইতে সেই প্রাণ-বায়, সম্ভৃত হইয়াছে তন্ত্রকারের৷ (নই কুগুলিনী শক্তিকে বায় এবং 

অগ্নির ুল্্পাংশ তড়িন্সয় পদার্থ বলিয়া! বর্ণনা! করেন । সেই শক্তি মের-দণ্ডের মধ্যে 

থাকিয়া, জ্ঞান ইচ্ছা! ক্রিয়া, এই তিন রূপে বিতক্ হইননা, কি বাছোশ্রিয়ের কার্য, কি 

আন্তরিক যন্্র-কাধ্য, দেহস্থ সমস্ত কাধ্যেরই' প্রবস্তিক! হইয়াছেন। অনংখ্য শূন্য 
অথবা বায়-বাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্রা! বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে 

জ্ঞান-শক্তি-বাহিনী, ইচ্ছা-শক্তি-বাহিনী এবং ক্রিয়া-.শক্তি-ব।হিনী, এই তিন নাড়ী 

প্রধানা বলিয়া নিরূপিত হইয়|ছে। সে সকল ধমনী-পথে ভড়িন্ময় স্মঙ্্ বায়ু সহ- 

কারে জ্ঞান ইচ্ছ! ও ক্রিগাশক্তি দেহে এক: দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিত! হয়। 
পাশব-তাড়িত-তন্ববেত্ত| ডান্তার ডড্. সাহেব ন্থীয় তা়িত-তত্ব-গ্রন্থে, শরীরে শোণিত 

সঞ্চালিত হওনের হেতু-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হাদয়ের 

উপরিভাগ পথ্যন্ত যে একটা শিরা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহ! ছেদনমাত্রই রক্তের সঞ্চা- 

লন এককালে রছিত হয় । ইহাতেই তিনি অনুমান করেন যে, এ ধমনীর দ্বারাই 

হৃদয়ে রক্ত-নঞ্চািনী শি নংঘোজিত। হয়। শপীরতত্ববিৎ ভাজার কুন্ব দহেৰ 
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মধ্যদেশে অবিকৃত-ভাবে থাকিয়া এই শরীরকে ধারণ করে। এ 

কারণ*কোন কোন পণ্ডিত এই* শরীরকে ত্রিস্থণ (তিনটা স্তভ্ত-বিশিষ্ট) 
গৃহ বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের বিকুৃতি-ভাব হইলেই দেহের নাশ 

হুয়। এই তিনটী এবং শোণিত, এই চারিটী উৎপত্তি, স্থিতি এবং 

বিনাশ. কালেও শরীরে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকে । বাত পিত শ্লেম্সা 

এবং শোণিত; এই চারিটা ব্যতিরেকে দেহ রক্ষা হয় না। ইহারাই 

দেহকে নিরন্তর ধারণ করিয়া! থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ব ধাতুর অর্থ 

গতি এবং বন্ধন বুঝায়, উহার উত্তর ক্তু প্রত্যয় করিয়া বাত শঙ্দ উৎ- 

পত্তি হয়। তপ ধাতুর অর্থ সন্তাপ বুঝায়, তাহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় 

করিয়া পিত্ত শব্দের উৎপ্ৃন্তি হয়। এবং শ্লিষ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন 

বুঝ।য়, তাহার উত্তর মন্ প্রতায় করিয়। শ্লেম্স! শব্দের উত্পত্তি হয়। 

অতঃপর বাত পিত্ত শ্লেক্সা এবং শোণিত, এই চারিটা দোষের 

আশ্রনবর স্থান কহিতেছি। ইহাদিগের মধ্যে বায়ু, কটিদেশ এরং 

মলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে । কটি এবং মলাশয়ের উপরিভাগে এবং 

নাভির অধোভাগে পৰ্াশয়, সেই পক্কাশয় এবং আমাশয়ের * মধ্য-স্থানে 

পিত্ত আশ্রয় করিয়া থাবেন্জ। এবং শ্্লেম্সা, আমাশয়ের স্থান আশ্রয় 

করিয়৷ থাকে । এই বাত পিত্ত শ্্েক্স। পুনর্ব্বার পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত 

হইয়। পঞ্চ স্থানে অব্থিতি করে। তাহার মধ্যে বারুর পঞ্চ স্থান বাত- 

বলেন যে, মেরুদণ্ডের উভয় পার্থ জ্ঞান-শক্তি-বাহিনী ও ক্রিয়া-শক্তি-বহিনী যে শির! 

আছে, তাহা তিনি দেই শির! ছেদন পূর্বক, পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছেন। এই 
নমস্ত*্বিবেচন| করিলে বোধ হয় যে, দেই মেরুদওাশ্রিগত সকল ধমনীর মধ্যগতা যে 

সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস" প্রশ্বাস আদি যে সকল বাহ্ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, 

তাহাই আধ্যগণের দ্বারা দেহস্থ মূল-বায়ু বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। নিদান-স্থানে 

ইহার আরও বিশেষরূপ মীমাংসা পাওয়া যাইঞ্জে। 

ূ জীর্ণ হইবার পুর্বে ভুক্ত দ্রব্য অপরু অবস্থার যে স্থানে থাকে, তাহাকে আমা- 

শয় ক্ছি। আমাশয়ের স্থান নাভির উপারভাগ। 



১০৪ সুশ্রুত। 

ব্যাধির 'অধিকারে কহিব। পিত্তের স্থান যক্কং, লী, হৃদয়, দৃষ্টি, 

ত্বক, এবং পূর্বোক্ত পন্ক ও আমাশয়ের মধ্য-স্থান। শ্লেগ্মার স্থান, 

বক্ষ, ম্তক)* কঠদেশ, সন্ধি-স্থান এবং আমাশয়। বাত পিত্ত শ্রেম্মা, 

এই তিন দোষ বিকৃত না! হইলে, এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। 
যেমন চন্্র, সুর্য এবং বায়» ক্ষরণ, "্মাকর্ষণ এবং সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা 

এই জগৎত্রূপ বিরাট দেহকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ কফ 

পিত্ত বায় প্রাণিগণের দেহকে ধারণ করিয়া থাকে । | 
এ স্কুল বিবেচনার, বিষয় এই যে, পি, ব্যতিরেকে দেহে অন্য 

কোনরূপ অগ্নি আছে, কি পিত্তই অগ্নি।. পিতু ব্যতিরেকে দেহে 
অন্ত কোনপ্রকার অগ্নির উপলব্ধি হয় না), পিন্ত আগ্নেয় গদার্থ। 

দহন ও পরিপাক বিষয়ে পিন্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়! অগ্নির স্তায় কাধ্য 

করে। ইহাকেই অন্তরপ্রি কহে। কারণ, প্রথমতঃ দেহে অগ্নির 

মান্দা হইলে, যাহাতে পিত্ত-বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যই সেবন করা*মায়, 

এবং অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শীতল ক্রিয়ার দ্বারাই তাহার প্রতি- 
'কার* করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, আগম শান্ত্রেও এরূপ কথিত আছে, 

যে পিত্ত ভিন্ন দেহে অন্ত কোনপ্রকার অর অধিষ্ঠান নাই। পক্কা- 
শম্ন এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পিত্ত যেকি প্রণালীতে 

চতুর্কধ আহার পরিপাক করে, এবং কি প্রণালীক্রমেই বা আহার- 

জনিত রস বায়, পিভ, কফ, মূত্র এবং লুরীষ প্রভুতিকে পরস্পরপ্রপৃথক্ 

করে, তাহ প্রত্যক্ষ কর! যায় না। পিত্ত এ স্থানে অবস্থিতি করিয়াই 

অগ্নিক্রিয়ার দ্বার! দেহে অপর' চারিটা পিত্ৃ-স্থানের ক্রিয়ার সাহায্য 

করে।. সেই পক ও আমাশয়ের মৃধ্যস্থিত পিত্তে,পবচক নামে অগ্নি 

অধিষ্ঠান করে। যকত প্লীহা মধ্যে যে পিত্ত অধিঠিত, তাহাতে রঞ্জক 

নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। সুই অগ্নিই আহার-সম্ভৃূত রসকে রক্ত-বর্ণ 
করে। যে পিভ হদয়-স্থানে সংস্থিত, তাহাতে সাধক নামে অগ্নি অব- 

স্থিতি করে। তদ্বারা মনের নকল অভিলাষ সাধিত হয়। কেঞ্পিত্ত 
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ৃষ্ি-স্থানে অধিঠিত, তাঁহাতে আলোচক নামে তগ্মি অবস্থিতি করে। 
তদ্দারা পদার্থের রূপ অথব] প্রতিবিষ্ব' গৃহীত হয়। যে.পিত্ত শে 

সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অশ্রি অবস্থিতি করে। তৈলমর্দন, 

অবগাহন, আঁলেপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যে'সকল স্সেহ প্রভৃতি দ্রব্য 

শরীরে লিপু হয়, এই পিস্তের দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও 

দেহের ছায়ার'প্রকাঁশ হয়। র্ | 

পিত্ত তীক্ষ গুণ ও পৃতিগন্ধ বিশিষ্ট, নীল অথবা গীত-বর্ণ বিশিষ্ট, 

এনং তরল। পিত্ত উষ্ণ হইলে কটুরস-বিশিষ্ট, এবং না হইলে 

অন্নরস-বিশিষ্ট হয়। 

;. অতঃপর শ্রেম্মার গান কহিতেছি । শ্লেষ্মার স্থান আমাশ। সেই 

স্থান পিত্বাশয়ের উপরিভাগে থাকা প্রযুক্ত, শ্রেম্সা এবং পিত্ত পরস্পর 

বিপরীত গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রমুক্ত, এবং পিত্তের উর্ধগতি প্রযুক্ত, চন্দ্র 
যেরূপ সুর্যয- ক্রিয়ার আধার, লেইরপ শ্রেম্মাও চারিপ্রকার আহারের 

আধার %। সেই আঁমাশয়ের স্থানে, শ্রেম্মার জলীয় গুঠ$ের দ্বারা সকল- 

: প্রকার ভুক্ত-দ্রব্য ক্লিন্ন (আর্দ্র) হয়, একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ 
হয়, এবং তাহাতে অনায়াসেই. জীর্ণ হয়। শ্্েন্সা আমাশয়ের স্থানেই 

উৎপত্তি। মাধুর্য এবং পিচ্ছিল ভাব প্রযুক্ত, এবং ভূক্ত দ্রব্যকে 

* পছাদকো ভ্াঙ্কর্টেনূরধস্থো ঘনবস্তবেৎ”। জ্যোতিষের এই বচনের স্বারা 
জান! যাইতেছে যে, আয্যের] চন্দ্রকে নুর্যা এবং পৃথিণীর মধ্যস্থিত বলিয়! নিরূপণ 

করিয়াছিলেন । দেই উপমান অনুনারেই এম্ছলে শ্লেন্সাকে ও পিত্তাগ্নি এবং ভুক্ত ুব্যের 

মধাহিত বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে। চন এই সমস্ত বিশ্ব চরাচরকরে অমৃত-রসে 

আল্লত করিয়া! রাখিয়।ছেন, এবং র্যা, স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিয়! 

সমস্ত পদার্থকে পরিপাক করিতেছেন । স্থতরাং রস অথবা চন্ত্রই স্্যা-ক্রিয়ার আধার । 

চন্দ্র ন! থাঁকিলে পদার্থের পরিপাক হইত না, এককালে দগ্ধ হইয়া যাইত । ' সেইরূপ 

পিত্তাগ্িও শ্লেম্াকে উত্তপ্ত করিয়া ভূক্ত-দ্রব্য পরিপাক করে। সার দ্বারা আচ্ছন্ন 

না থাকিলে ভুক্তদ্র্য পরিপাক না হইয়া দগ্ধী হইয়া যাইত। এন্লে উপমান এবং 

উপমেঞ্লের সগ্ধদ্ধ বিবেচন! করিতে গেলে, শ্লেম্সাকে পিত্তক্রিয়ার আধার বলাই সম্ভবে। 



১০৬ হশ্রত। 

গ্রকেদিত করা! প্রযুক্ত. ইহ। মধুর-রস .ও শীতল-গুণ বিশিষ্ট। শ্লেম্মা 
স্কামীশয়ে অবস্থিতি করিয়া, সাধ্যাঞ্দারে উদ্ক-ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের , 

অপরাপর শ্লেশ্সা-স্থানের আনুকৃল্য করে । হাদয়স্থ শ্লেশ্া, কটিদেশেকী 
সন্ধি ধারণ করে, এবং অন্নরসের সহিত. মিলিত হইয়! হৃদয়-স্থান অব- 
লম্বন করে। কণ্ঠস্থিত শ্লেশ্া, জিহ্বামূল স্থাশ্রয় করিয়া থাকে, এবং 
রসনেন্দ্রিয়ের সৌম্য-গ্রণ প্রযুক্ত রসের আোশ্বাদন কার্ষোেই *তাহার অধি- 

ষ্ঠান হয়। মস্তকে যে সকল তৈল প্রভৃতি শ্নেহ-দ্রবা মর্দন করা যায়, 

তাহার দ্বারা সন্ত গু হইয়া, শিরঃস্থিতশ্্লেন্পা, শ্রবণ দর্শন প্রভৃতি ইন্জিয- 
কাধ্যের আন্ুকৃল্য করে। সন্ধি-স্থান-গত শ্লেন্া, শরীরের সন্ধি-স্থান 

শ্লিষ্ট রাখিবার পক্ষে আনুকূল্য করে। 
্েম্পা গুরু, শ্বেত-বর্ণ, স্গিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। সেই শ্লেম্মা 

মধুর-রম বিশিষ্ট হইলে অবিদাহী, এবং. লবণ-রল বিশিষ্ট হইলে 
বিদ্বাহী হুইয়া থাকে । 

.পর্ববেই বল$ হইয়াছে যে, শোণিতের স্থান যকত ও প্লীহা । শোণিত, 

এ ছুই স্থান হইতেই দেহের সমুদয় শোণিত-ক্রিয়ার আমন্ুকুল্য ফৰে। 
শোশিত উষ্ণ নহে, শীতলও নহে, সিদ্ধ, রক্তবর্ণ, গুরু, মাংস গন্ধ- 
বিশিষ্ট, এবং পিত্বের স্তায় বিদাহ-গুণ-বিশিষ্ট | 

প্রত্যেক দোষের যে যে স্তান বল! হইল, সেই সেই স্থানে তাহারা" 
সঞ্চিত হয়। যেষে কারণে যুষে দোষ সঞ্চিত হয়, তাহ! খতু-বর্ন : 

অধ্যায়ে পৃর্ব্বে বল! হইয়াছে । কোন দোষ সঞ্চিত হইলে, কোষ্ঠ-দেশ 
পূর্ণ এবং ভার হয়, শরীরের ঈষৎ পীতবর্ণতা, অল্প উষ্ণতা, ভার 
ও আলগ্ত জন্মে, এবং যে সকল কারণে দেই দোষ জন্মে, সেই সকল 

কারণের প্রতি বিদ্বেষ, এই সকল লক্ষণ ঘটে । সঞ্চিত দোষের প্রতিকার 
করিবার পক্ষে এইটা প্রথম কাল । 

অতঃপর যে কারণে যে দোষের প্রকোপ হয়, তাহা কহিতেছি॥ 

ধলবানের সহিত ব্যায়াম করা, অতিরিক্ত ব্যাস্গাম করা, ্্রীংসর্ণ, 
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অধায়ম, পতন, ধাবন দৌড়ান$ গ্রপীড়ন (অতিশয় টেপা), .অভি- 

ঘাঁত, লঙ্ঘন, প্রবন (জলে থাকা), উত্তরণ, রাত্রি-জাগরণ, ভার-বহন, 

॥ অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহনে অথবা! পদব্রজে গমন, কটু কষায় তিক্ত 
বা রুক্ষ শ্রব্য, লঘু অথবা শীতল তেজ- -বিশিষ্দ্ব্য, শুফ পাক, শু 

মাংদ, কোদ্দালক, কোর-দূষক, শ্ঠামা-ধান্ত, " নীবার (উড়ি ধান্), 
মুদগ, মসূর, অরহর ও.কলাই, এই,সকল দ্রব্য ভোজন, অনশন, বিপৃ- 
রীত-ড়োর্জন, অধিক ভোজন, এবং বাত মূত্র প্লুরীষ শুক্র ছন্দি বেমন), 
হাচি উদগান্ত ও.জশ্রু প্রভৃতির বেগ ধারণ, এই সকল কারণে বায়ুর, 

প্রকোপ হয় । বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন কালে, শীতল বায়ু প্রবাহন কালে, 

ঘর্ষ্ের নিবারণকালে,”এবং, প্রতিদিন প্রত্যুষে ও অপরাহ্ণ কালে ও অন্ন 

পরিপাক ছইয়! গেলে; বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে । 

ক্রোধ শোক অয় চিন্তা উপবাস অগ্নিদাহ, মৈথুন উপগমন, অথব! 
কটু অল্প লবণ তীক্ষ উষ্ণ লঘু বিদাহী, তিলতৈল পিণ্যাক কুলথ দর্ষপ 
মসিনাশাক গোধা (গোসাপ) মংস্ত ছাগ বা মেষমাংস, 

নধি তত্র দরিম্ত ছান। কাজি সুরা বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও 
অগ্নরসবিশিষ্ট ফল, ঘোল এবং রৌদ্রের উত্তাপ, এই সকলের দ্বার! 

পিত্ের প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ উণ-্রিয়া। করিলে, বাঁ উষ্ণ কাল 

হইলে, মেঘের অবসান হইলে, অথবা! মধ্যাহুকাল বা অর্-রাত্র হইলেঃ 

অথব]1 ভূক্ত-দ্রব্য পরিপাক হইবার কাল উপস্থিত হুইলে, পিত্বের' 

প্রকোপ হয়। 

দিরানিদ্রা, শ্রমের অভাব, অলস, মধুর রস, অল্নরস, লবণরস, 

শীতল, স্লিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল-দ্রব-বস্ত, অভিষ্যন্দি *হৈমস্তিক ধান্ত, যব, 

মাষ, গোধূম, .তিল-পিষ্টক, ' দধি, দুগ্ধ, কৃশরাঃ পায়স, ইক্ষুবিকার, 

অন্ুপত' সঞ্জলদেশ-জাত মাংস, মাং ংস, বসা, মৃণাল, কেণুর, শৃঙ্গাটক 

(পানিফল), মধুর-রস-বিশিষ্ট অলাবু ও কুম্মাও প্রভৃতি লতা-ফল 

সম্যক ভোজন, বা অতিরিক্ত ভোজন, এই সকলের দ্বার! প্নেম্সার 
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প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ শাতল-ক্রিয়া করিল, ' বা শীত কিংবা বসত্ত 

খাতু হইলে, এবং প্রতিদিন, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ও আহার 

করিবামাত্র, শ্্ে্সার প্রকোপ হয়। 

'পিত্তের প্রকোপ হইলেই রক্ত কুপিত হয়, অথবা যদ্দি সর্ববদ। দ্রব, 

শ্লিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য আহার করে, দিবাভাগে নিদ্রা! যায়,অথব! ক্রোধ, 

অগ্নিতাঁপ-সেবন, রৌদ্র-দেবন, শ্রম* অভিঘাত, অজীর্ণজনক অথব! 

বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ইত্যাদি কোনপ্রকার অহিতাচার করে,'তাহাতেও 
রক্তের প্রকোপ হয়। বাষু পিত্ত কফ, এই তিন দোঢষর £&মধো কোন 

দোষ কুপিত ন৷ হইলে, রক্ত কুপিত হয় না। অতএব সেই অন্যঙ্গী 

দোষ যে যে কালে কুপিত হয়, রক্তও সেই সেইকালে কুপিত হয় *। 

কোন দোষ কুপিত হইলে, কোষ্ঠ-দেশে বেদন! ও দেহে দুধিত রক্তের 
সঞ্চার, অগ্নরস-যুক্ত পানীয় দ্রব্যে অভিলাষ, গাত্রদাহ, অন্পে অরুচি, 
এবং হৃদয়ে উৎরেদ , (শ্লেশ্মার আশ্রয়) হইয়া থাকে । কুগিত দোষের 
প্রতিকার করিবার পক্ষে-এইটা দ্বিতীয় কাল। | 

অতঃপর সেই সকল কুপিত দোষ যেরূপে শরীরে প্রসারিত হয়, 

তাহা কহিতেছি। স্থর! প্রস্তুত কালে, যেমন কিণোদিক (মশলার 
জল) এবং 'পিষ্টতণ,ল একত্র পধ্য,ষিত হইলে (পচিলে) বদ্ধিত হয়, 

সেইরূপ পূর্বোক্ত সকল কারণে দোষ কুপিত হইলে, ঘদ্ধিত হইয় 

গতি-বিশিষ্ হয়। 'বাযুর গতি-শক্তির দ্বারাই তাহাদিগের গতি হইয়া 

থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও. তাহাতে অধিক পরিমাণে 

* দোষের প্রকোপ-কালেই যে রক্তের প্রকোপ হয়, তাহ। জ্বর-রোগে স্পষ্টই জানা 
যায়। কারণ যে দোষ কুঁপিত হইয়! হ্বর হয়, সেই দোষ কুপিত হইবার পক্ষে দিবা- 

রাত্রির মধ্যে যে কাল নিণীত হইয়াছে, প্রতিদ্দিন' সেই কালেই শরীর উত্তপ্ত হইয়! 
ভ্বর আরজু হুয়ু। ইহাতে এরপ দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে বে, প্রতিদিন প্রকোপ- 

কালে দোষ কুপিত হইলে, রক্তও তাহার সহিত কুপিত হুইয়। উঠে । ' রক্জ কুপিত 

হইলে উত্তপ্ত হয়, তদ্দ্রার। শরীরও ডত্তপ্ত হইয়! উঠে। 
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রজোগুণ (১) আছে। রজোঁগুণ, সকল ভাবের .প্রবর্তক। যেমন 
একটা সেতুর এক দিকে সমধিক জলরাশি একত্র সঞ্চিত হইলে, সেই 

জলরাশি সেতু ভঙ্গ করিয়া, অপর দিকৃস্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, 
নানাদিকে প্রসারিত হয়, ঘেইরপ্ন সকল দোষের মধ্যে কোঁন দোষ 

কুপিত হইলে, সেই সমস্ত দোষ শ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, অথবা! ছুইটী বা 'সকলে 
একত্র মিলিয়া, অথব। শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, নানাপ্রকারে 

প্রসারিত হইতে থাকে । সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা! মিলিত হইক্ক! এই 
পঞ্চদশ প্রকারে প্রসারিত হয় ; যথা, বাত, পিতৃ, শ্লেম্সা, শোণিত, 

বাত-পিত্ত, বাত-গ্লেম্সা, পিতৃ-শ্লেম্মা, বাত-শোণিত, পিত্ব-শোণিত, শ্রেম্বা- 

শোণিত, বাত-পিভু-শোণিত, বাত-্লেম্া-শোণিত, পিত্ব-শ্লেক্সা-শোণিত, 
বাত-পিত্ৃ-শ্লেম্সা এবং বাত-প্থি ্-শ্রেক্সা-শোণিত। | 

যেরূপ আকাশের মধ্যে যে স্থানে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই স্থানেই 

বুষ্টি হয়, সেইরূপ শরীরের মধ্যে যে স্থানে কুপিত দোষের গতি হয়, 

সেই স্থানেই বিকৃতি জন্ম। দোষ কুপিত হইয়া প্রথমতঃ গমন-পথে 
লীন হইয়! থাকে । পরে তাহাকে দ্ধমন করিয়৷ রাখিতে পরে এরূপ 

কোন কারণ না থাকিলে, কাল-সহকারে সেই দোষ কোন .একটা 
কারণ পাইলেই তৎক্ষণাৎ কুপিত হইয়া উঠে। 

যে বাধু ফুপিত হইয়৷ পিত্ত স্থানে গমন করে, তাহার পিপ্ডের 

হায়, যে পিত্ত কুপিত হইয়। শ্রেম্মার স্থানে গমন করে, তাহার শ্রেক্মার. 
ন্যায়, এবং যে শ্ররেম্বা কুপিত হইয়া বায়ুর স্থানে গমন করে, তাহার 

বায়ুর ন্যায়, প্রতিকার করিবে। ঝু্পিত দোঁষ শরীরে প্রসারিত 
হইলে যেরূপ, লক্ষণ হয়, তাহা বলা যাইতেছে । কুপ্রিত বাষুর গতি 

হইলে, বায়ুর বিপরীত পথে গতি এবং আটোপ হয়। কুপিত পিতের 
সি 

(১) ক্রিরা-প্রবর্তিনী শক্তি অথবা গুণই 'রজোগুণ। যে গুণের দ্বার শরীরে 
অথব] বাহ জগতে ক্রিয়/-শক্তির ডত্ভাবন হয়, অধ্যাত্ম-পণ্ডিতের! তাহাকেই রজো- 

গুণ বলেন। 

১৩ 
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গতি হইলে উষ্ণতা, সর্ববা্গ-দাছ, এবং  ধূমে]দগাঁর হয়। কুপিত শ্লেম্সার 

গতি হইলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসাদ, এবং বমন, এই সকল 
লক্ষণ ঘটে। কুপিত দোষের প্রতিকারের এইটা তৃতীয় কাল। 

অতঃপর কুপিত হইয়! শরীরের মধ্যে যেযে স্থানে গমন করে, 

সেই সেইরূপ ব্যাধি জম্মায়।. উদরে অবস্থিতি করিলে, গুল, বিদ্রপি, 
অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিশ্চিক! ও অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মায় । 

বস্তিষ্দশে অবস্থিতি করিলে, প্রমেহ, অশরী, মৃত্রাঘাত, মৃত্রদোষ 
প্রভৃতি রোগ জন্মায়। মেডুগত হইলে, নিরুদ্ধ প্রকাশ, উপদংশ ও 

শৃকদোষ প্রভৃতি রোগ গম্মায়। " মলঘ্বার-গত হইলে, ভগন্দর, অর্শঃ 

প্রভৃতি রোগ জন্মায় । বুষণ-(অগ্ডকোষ)-গত হইলে, কোষ-বৃদ্ধি হয়। 

্বন্ধ-দেশের উর্দ-গত হইলে, উর্ধ-গত সকল বোগ জন্মায়। ত্বক মাংস 
অথব! শোগিত গত হইলে, ক্ষুদ্র-রোগ, কুষ্ঠ এবং দক্র.রোগ জন্মায়। 
মেদ-গত হইলে, গ্রন্থি, অপচী, অর্ধ, গলগণ্ড, অলজী প্রভৃতি রোগ 
জন্মায়। অস্থি-গত হইলে, বিদ্রধি, অনুশন্মী প্রভৃতি রোগ জন্মায় । 

পাদগত হইলে, শ্রীপদ, বাত-শোপিত, অথবা বাত-কণ্টক প্রভৃতি 
রোগ" জন্মায় । এবং সর্বাঙ্গ-গত হইলে, জ্বর এবং অন্যান্য সর্বাঙ্গ-. 
গত রোগ জন্মায় । এই সকল রোগের .পুর্বরূপ প্রত্যেক রোগের 
অধিকারে কহিব। রোগের পূর্বরূপই প্রতিকারের চতুর্থ ক্রিয়াকাল। 
অতঃপর রোগের প্রকাশ হইলে যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহ!- কহিতেছি। 

শোফ (ফুল্লা), অর্ক্দ (আোব), গ্রন্থি, বিদ্রধি (রাজগাড়) এবং বিদর্প 

(দক্র) প্রভৃতি রোগেক্ন প্রকাশ হইলে স্পষ্টতই জানা যায়। এবং জর 
অতিসার পুভৃত্ভি রোগ পুকাঁশ হইলে, তাহাদিগ্রের লক্ষণও স্পষ্ট জানা 
গিয়া থাকে । রোগ যে কালে শরীরে পৃকাশ' পায়, সেই কালে 
তাহার পৃতিকার কট্বার পক্ষে পঞ্চম ক্রিয়া-কাল। 

কোন রোগে ক্ষত হুইয়া শরীরে ব্রণ উপাস্থত হইলে, সেই অবস্থা! 
সেই রোগের প্রতিকারের পক্ষে ষষ্ঠ ক্রিয়াকাল। অর, অতিমার 
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প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী। এই ব্ঠ ক্রিয়া-কালে প্রতিকার ন। 
, করিলে “রোগ অসাধ্য হইয়] উঠে ॥ 

সঞ্চয়, প্রকোপ, গতি, শরীরেত্ মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করা, 

প্রকাশ হওয়া, এবং ব্রণ-ভাবে পরিণত হওয়া দোষের এই অবস্থ।- 

গুলি যিনি জানেন, তিনিই বৈদ্য। সঞ্চিত.হইবাঁর কালেই যে দোষের 

শাস্তির বিধান কর! যাঁয়, তাহা আর বৃদ্ধি হইতে পায় না। দোষ 
যতই ্ দ্ধির অবস্থা পাইতে থাকে, ততই বলবান্ হইয়া! উঠে। সকল 

দোষের মধ্যে, যদি একটী বা ততোধিক দোষ কুপিত হয়, তবে তাহার 
ংসর্গে অপর একটী, দুইটা, বা অবশিষ্ট সমস্ত দোষই কুপিত হইয়! 

সেই কুপিত দোষের অন্ুগমন করে। . এইরূপ সংসর্গের দ্বার। অধিক 

দোষ কুপিত হইলে, তাহাদের মধ্যে যেটী সর্বাপেক্ষা! প্রবল, অগ্থে 
তাহারই চিকিংস! করিবে। কিন্ত এরূপ প্রণালীতে চিকিৎস! করিতে 

হইবে, যেন অপর সকল দোষ বৃদ্ধি না হয়। সন্নিপাতে অর্থাৎ সকল 
দোষ একত্র কুপিত হইৰার স্থলেও এইরূপে চিকিৎসা! করিবে । 

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় । 
ব্রণের আব বিজ্ঞানীয় অধ্যায়। 

. ত্বক মাংস শিরা ্নাযু অস্থি সন্ধি কোষ্ঠ এবং মর্ম, এই আট- 

প্রকার ব্রণবস্ত। এই সকল স্থানেই ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই 

সকলের মধ্যে কেবল ত্বক মাত্র ' ভেদ করিয় যে সকল ব্রণ 

উৎপত্তি হয়, তাহা স্থচিকিৎসনীয়। অবণিষ্ট, কোন স্থানে থে 

ব্রণ জন্মিরা স্বত্বং বিদীর্ণ-হয়, তাহ ছুশ্চিকিংসনীয় |, চতুর, গোল, 
এবং ত্রিকোণ, ব্রণের সচরাচর এইরূপ আকুতিই হইস্স। থাকে । এ 

ভিন্ন যাহার! বিকৃত মাকতি বিশি্, সহজে তাহার্দিগের চিকিৎসা করা 

যায় না। অহিতাচার না! করিলে, এবং ম্ববৈদেযর দ্বারা চিকিংসিত 

হইলে, সকলপ্রকার ব্রণই শীন্্ মারোগ্য হয়। অহিতাচার করিলে, 
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অথব!, কুবৈদ্য কর্তৃক চিকিৎসিত হইলে, দোষ-বৃদ্ধি হইয়া ব্রণ দূষিত 
হয়। অতিশয় সংবৃত (মুখ ছোট হওয়া), বা! অতিশয় বিবৃত 

(মুখ বড় হওয়া), অতিশয় কঠিন বা অতিশয় মৃদ্র. অতিশয় উচ্চ 

বা অতিশয় নিয়, অতিশয় শীতল বা! অতিশয় উষ্ণ, ' এবং কৃষ্ও, 

রক্ত, পীত, শুরু প্রভৃতি বর্ণ ব্যতিরেকে]অনা কোন প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট, 

দেখিতে ভয়ঙ্কর, দুর্ন্ধবিশিষ্ট পৃ মাংস পিরা স্নাঘু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, 
উন্মা্গাঁ (উর্ধে শোধ), উৎসঙ্গী ফৌপ! ও ফুল”, ছুর্নন্ধ-বিশিষ্ট-পৃ্ক্গীবী, 
অপ্রিয়-গন্ধ বিশিষ্ট, অতিশয় বেদন।-বিশিষ্ট, দাহ. পাক রাগ কও শোফ 
এবং পীড়ক, এই সকল উপদ্রব-বিশিষ্ট, ছুষ্ট-রক্ত-আ্াবী এবং দীর্ঘ-কাল- 

স্থায়ী, এইগুলি দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ। দোষের ন্যুনাধিক অনুসারে সকল 
ব্রণ ছয়প্রকারে বিভক্ত। সেই সকল দোষ অনুসারে তাহাদিগের 

চিকিৎসা! করিবে । 
অতঃপর সকলপ্রকার ব্রণের শাব কহিতেছি। ত্বকে যে সকল 

ক্ফোটি হয়, দৃষ্ট ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে, সেই সকল স্ফো্ট হইতে 
অল্প মাংস-গন্ধ-বিশিষ্ট, ঈষৎ গীতবর্ণ জলের মত রস নিংস্যত হয়। 

মাংস-গত ব্রণ হইলে, ঘ্বৃতের ন্যায় ঘন, শ্বেত এবং পিচ্ছিল পর্দা- 

ঘের আব হয়। সিরা-গত ব্রণ হইলে, ও তাহাতে সিরা তৎক্ষণাৎ 

ছিন্ন হইলে, অতিশয় রক্ত নি?স্যত হয়। 'সেই ব্রণ পাকিয়! উঠিলে, 

জলনালীর দ্বারা যেরূপ জল নিঃস্যত হয়, সেইরূপ তাহা! হইতে লাল! 

াশ্র্েম্মার সদৃশ অথবা ঈষৎ কৃষ্তবর্ণ পৃ, বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি 
সূক্ষা-ধারা-ক্রমে শ্রার হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে যে আব হয়, 

তাহ! স্সিগ্চ, ঘনূ, রক্ত-মিশ্রিত, এবং সিংহান (নাদিকা হইতে নিঃ- 

চ্যত শ্লেষ্]) সদৃশ । অস্থিগত ব্রণ হইলে, এবং অস্থি-স্থান অভিহত, 

শ্চুটিত, ভিন্ন, বিদীর্ণ অথব| জীর্ণ হইলে, অস্থি নিঃসার হইয়া পড়ে 
ও তাহা হইতে বিন্ুক-ধোয়! জলের মত জল -নিঃস্যত হইতে পাকে'। 
সেই আত্রাব লিগ্ধ, এবং মজ্জ। ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়। নিঃ- 
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স্যত হয়। সন্ধিস্থানে ব্রণ.হইলে, ভাঁলরূপে উখিত ভূয় না, অথছ 
যাতন। হর। এবং আকুঞ্জন, প্রপারগ, উন্নত-করণ, অবনত-করণ* 

বেগে গমন, অধিক বাক্য কথন এবুং প্রবাহুণ প্রভৃতি ক্রিয়ার ঘার। 

সাব বৃদ্ধি হুয়। সেই আত্রাব পিচ্ছিল ও সুত্রে ভ্তাঁয়ঃ এবং ফেনা» 
পৃষ ও রুধির মিশ্র হইয়া থাকে । কোষ্ঠ-গতণ্ ব্রণ হইলে, রজ্, .যুত্র, 
পুরীধ, পূ ও জলবৎ রদ শ্রাব হয়। মন্বস্থানে ব্রণ" হুইলে, ত্বকৃ 
প্রহৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, স্থতরাং তাহার আমার বল! নি- 

শ্রয়োক্ষন | বায়.জন্ ব্রণ হইলে, ত্বক মাংস সিরা বায সন্ধি অস্থি 
এবং কোষ্ঠ, সপ্ত স্থান হইতে যে আত্রাব হয়, তাহা ষথাক্রমে কঠিন, 
ঈষৎ কৃষ্ণ-বর্ণ, হিম-সদৃশ, এবং দধিমন্ত, ক্ষারজল, মাংস-ধৌত অথব! 

তুষ-ধৌত জলের স্তায়। পিত্তক্ন্ত ব্রঞ্ধ হইলে, পূর্বোক্ত সপ্ত ধা 
হইতে যে আব হয়, তাহা যথাক্রমে গোমেদ, গোমৃত্র, ভন্ম, শঙ্খ, 

কষায়, মধু এবং তৈলের স্তায়। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলে, পিত্ব-জন্য 
ব্রণের যে নকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত হইয়। থাকে, তত্তিন্ব অতি- 

শয় আমিযগন্ধ হয়। কফ-ন্য ব্রণ হইলে, উক্ত সপ্ত স্থান হইতে 
যথাক্রমে নবনীত, হিরেকস,' মজ্জা, তওুল- পিষ্ট, তিল ব৷ নারিকেল 

জল, ও বরাহ-রস সদৃশ আাব হয়। 'ন্নিপাত-জন্য ব্রণ হইলে, তিল 
বা নারিকেল জল, কীকুড়ে? রস, কাজি, খদিরের জল, যরুৎ বা মু" 

যুষ, এই সকলের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে । 

পক্কাশয় হইত যদি তুষের জলের মত আব হয়; অথব| রক্তাশয 
হইতে যদ্দি ক্ষার-জলের নায় আব হয়, অথবা '.আমাঁশয় হইতে যদ্ছি 

কলাইয়ের জলের ন্যায় আঁব হয়, তবে তাহা অনাধ্য বলিয়। জানিবে। 
আব পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ কর! কর্তব্য । 

অতঃপর সকলপ্রকার ব্রণের রেদন! বর্ন করিতেছি। পীড়ন, 
ভেদন, তাঁড়ন, ছেদন, রোধনঃ বিলোডুন, বিক্ষেপণ, চুম “চুষ করণ, 
অতিশয় দাহ, ভঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ, উৎপাটন, কম্পন, দ্বিশ্নেষ 
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করণ, পৃরণ, স্তস্তন, আকুঞ্চন, অঙ্কুশ দ্বার আঘাত করণ, যে ব্রণে 

এই সকলগ্রকার অথবা! 'কোন কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোনগ্রকার 

বেদন! মুহুমুঃ উপস্থিত হয়, গাহাকে বাতিক-জন্য ব্রণ বলিয়া 

জানিবে। যে ব্রণে শরীরের এবং ব্রণের জালা, পাকিবার সময় 

শরীরে যেন অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছে এব্ধপ যাতনা, শরীরের উষ্ণতা- 

বৃদ্ধি, এবং 'ব্রণ ক্ষত হইলেও (গলিয়! গেলেও) তাহাতে ক্ষার- 
দগ্ধের ন্যায়*-জালা; ও অন্যান্য প্রকার বেদন। বিশেষ জন্মে, তীন্ধাকে 

পিত-জন্য ব্রণ বলিয়! জানিবে। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলেও, পিত্ব-জনিত 

ব্রণের ন্যায় লক্ষণ হইয়। থাকে | যে ব্রণে কণ্,, গুরুত্ব, স্তস্ত অল্প, 

বেদন! ও শীতলতা, এই গুণগুলি ঘটে, তাহাকে শ্লেম্মা'জনঢ বলিয়া 

জানিবে। যে ব্রণে পূর্বোস্কী দকলপ্রকার লক্ষণই ঘটে, তাহাকে 

সান্নিপাতিক বলিয়! জানিবে.। 

অতঃপর সকলপ্রকার ব্রণের বর্ণ কহিতেছি। ব্রণ বাঁয়-জন্য 

হইলে, ভন্ম, কপোত বা অস্থি বর্ণ, অথবা পরুষ, অরুণ ব। কৃষ্ণ বর্ণ 
হয়। পিতৃ-জন্য হইলৈ. নীল পীত হরিত, শ্তাব কুষ্ণ রক্ত কপিল 

অথন। [পঙ্গল বর্ণ হইয়া থাঁকে। রক্ত'জন্য হইলেও এইরূপ লক্ষণ 

হয়। শ্লেম্সাজন্য হইলে, শ্বেত, 'দ্সিপ্ধ অথব! পাওু-বর্ণ হয়। সান্লি- 
পাতিক হইলে, সকল বর্ণেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 

বৈদ্য যে কেবল ব্রণ-রোগেই এই প্রকার বেদনা এবং বর্ণের 

প্রতি লক্ষ্য করিবে-এমন নহে, সকলপ্রকার শোফের,বি্কার অবস্থায় 

এইরূপ লক্ষ্য কর! বর্তব্য । 

ব্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । 
কত্যাকত্য-বিধি। 

 যোবন*অবস্থা, দৃঢ়*শরীর, .ক্লেশ-সহিষ্ণ$। অথবা! বলবান্ হইলে, 
ব্রণ সহজে স্বারোগ্য হয়। যাহাতে. এই চারিটা গুণই থাকে, তাহার 
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ব্রণ অতিশয় স্থসাধ্য। পীর সকল ধাতুর বৃদ্ধির মুখ বলিয়! 
ব্রণ শীস্ত্ পৃরিয়া উঠে॥ শরীর দৃঢ় হইলে, কঠিন ও মাংসল প্রযুক্ত, 

শন্্-ক্রিয়-কালে শন্ত্রটী দিরা অথবা! ন্নন্ভী পর্য্স্ত প্রবেশ করিহে পারে 

না। ক্রেশ-সহিষুত হইলে, কোনপ্রকার বেদনা, অর্থবা শস্তর ক্রিয়া- 
জনিত যন্ত্রণার দ্বারা. অন্ত কোনপ্রকার পীড়া জন্মে না। বলবান্ 
হইলে, গুরু তদ শঙ্্ক্রিয়া করিলেও বেদন। জন্মে*্না। অতএব এই 

সকল ব্যক্তির ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য.। বুদ্ধ, কৃশ, অল্প-প্রাণ এবং 

ভীরু ক্ক্তিতে এই নকলের বিপরীত গুণ লক্ষিত হয়। 'উপস্থ, গুহ্ব- 

দেশ, লপাট, গণ্ড, ওঠ, পৃষ্ঠ, কণফলক, কোষ, উদর, স্বন্ধ-সন্ধি, এবং 

মুখর অভ্যন্তরে যে সকল ব্রণ হয়, তাহা সহজে আরোগ্য হয়। 

চক্ষু, দন্ত, নাপিক1, অপাঙ্গ, কর্ণ, নাতি, জঠর, সেবনী, নিতম্ব, পার্খ, 

কুক্ষি, বক্ষ, কক্ষ, স্তন, অথবা সন্ধি স্থানে যে ব্রণ হয়, যে ব্রণের মধ্যে 
ফেনাযুক্ত পু ও শোণিত এবং বায়.-প্রবাহিনী নালী হয়, অথব! 
যাহাতে কোন প্রকার শল্য (3) দ্ধ বা বদ্ধ হইয়া, থাকে, তাহ কষ্টে 

আরোগ্য হয় । শরীরের অধো-বাহিনী (নীচের দিকে শোষ),উর্ধ-বাহিনী 
(উপর-দিকে শোষ), রোমকুপ মধ্যে», নখ মধ্যে, র্খাস্থানে, জজ্ঘা- 

দেশে অথবা অস্থি প্রদেশে ব্রণ হুইলেও,কিংবা! ভগন্দর অন্তমু (ভিতরে 

মুখ) হইলেও কষ্টে আরোগ্য হইয়া* থাকে । এবং কুষ্ঠরোগীর, 

বিষার্ত রোগীর, শোষ এবং মধুমেহ রোগীর ত্রণ হইলে, অথব। ব্রণের 
উপরি ব্রণ হইলেও কষ্টসাধ্য হয়। অবপাটিক।, নিরুদ্ধ-প্রকাশ, নিরুদ্ধ- 

গুদ, জঠর-গ্রস্থি, অথবা ক্ষত (কুষ্ঠ প্রভৃতি) রোগ, ব1 পানস-জাত' 

অথবা কোষ্ঠ-স্থানজাত রোগ, ত্বক্-দোষ-বিশিষ্ রোগীর অথব। প্রমেহ 

রোগীর শরীরের ক্ষয় অবস্থায় যে সকল রোগ দৃষ্ট হয় সেই 'সকল রোগ? 

শর্করা বা সিকতা মেহ, বাত-কুগুলী, অগ্ীললা, দন্তশর্করা (দাতের 

(১) শরীরে ঘে কোন পদার্থ (বদ্ধ বা বদ্ধ হইয়! গীড়াদায়ক হয়, তাহাকে শলুয 
কহে। ' 
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পাথুরী), উপকুশ, ক$শালুক, দত্তবেষ্ট, দক্রু, * অস্থি-ক্ষত, উরঃ-ক্ষত,“ব্রণ- 
গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ যাগ্য, অর্থাৎ স্থগিত থাকে, একবারে আরোগ্য 

হয় ন।। 
প্রতিকার ন! করিলে সাধ্য রোগও ক্রমশঃ যাপ্য হয়, যাপ্য রোগ 

অপাধ্য হয়, এবং অনাধ্য রোগ প্রাণ নাশ করে। যে রোগ প্রতিকার 
করিলেই স্থগিত থাকে, এবং প্রতিকার না৷ করিলে দেহ* নাশ করে, 
তাহাকেই যাপ্য রোগ বলা যায়। স্ত্ত উপঘুক্তন্ূপে যোজিত, হইলে 

যেমন পতনোগ্গুথ গৃহকে রক্ষা করে, সেইরূপ উপযুক্তপ্ূপে প্রত্তিকার 
হইলে যাপ্য-রোগ-বিশিই রোগীরও দেহ রক্ষা হয়। 

অতঃপর অদাধ্য রোগ কহিতেছি। যে ব্রণ মাংসপিণ্ডের ন্যায় 
উদগত, সর্বদা শ্রাব-যুক্ত, অন্তরে পৃঘ ও বাহিরে বেদনা বিশিষ্ট) এবং 

যাহার ক্ষত-স্থানের (ঘাষের) নকল পার্থ অশ্থের গুহ-দেশের ন্যায় 
উচ্চ, যে ব্রণ,.কঠিন, গোর শৃর্গের স্তায় উচ্চ. এবং কোমল মাংসাক্কর+ 
বিশিষ্ট, যে ব্রণ হইতে দূষিত রুধির বা সজল "পিচ্ছিল পদার্থ আব হয়, 

এবং যাহার মধ্যভাগ উন্নত, যে ব্রণের ছিদ্র বা মুখ পর্যন্ত না থাকে, 

ষে ব্রণ শণের আইশের হ্যায় , স্নায়জাল-বিশিঃ, দেখিতে ভয়ঙ্কর, 

ও যাহ! হইতে বসা মেদ মাং স অথব! মন্তিফ নিঃন্যত হয়, অথবা যে 

ব্রণ কোষ্ঠ-স্থানে জন্মে, এবং গীত অথবা" কৃষ্ক-বর্ণ, মূত্র ব। পুরীষ ও 

বাুবাহ্নী, তাহা। অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শরীরের মস্তক ও ক্ঠ-. 

দেশে অন্ন-মাংস-রিশিষ্ট, চতুর্দিকে শোষ ও মাংসের বুদদযুক্ত যে 
সকল বায়ু-বাহিনী ব্রণ জন্মে, শরীরে যে সকল অল্প-্ঠাংস-বিশিষ্ট 

পুয-রক্ত-বাহিনী ব্রণ জন্মে ও তত্বার! রোগীর অরুচি, অপাক, শ্বাস 
ও কাস প্রস্থতি উপদ্রব ঘটে, অথবা! শিরোদেশ বা কপাল (মাথান্ন 

খুলি) ভিন্ন হুইয়া, যদি মন্তিফ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে ত্রিদোষের 
লক্ষণ প্রাদুভূতি হয়, অথব! যদি তদ্বার! কাদ ও শ্বাস উপদ্রব ঘটে, 
তবে সেই ব্রণও অসাধ্য বলিয়! জানিবে। 
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যে ব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা অথবা মস্তি নিঃহাত হয়, সেই 
ব্রণ যদ্দি শরীরে কোনপ্রকার আঘাত জন্য জন্মে, তবে আরোগ্য 

হয়। শারীরিক দোষ কুপিত হইয়! জন্মিলে আরোগ্য হয় না। 

শরীরের “যে সকল স্থানে মন্ত্র, শিরা, সন্ধি অথবা অস্থি ন্! থাকে, সেই ' 

সকল স্থানে ব্রণ জন্মিয় যদি বিকৃত হয়, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য বলিয়। 

জানিবে। তাহা ক্রমে ক্রমে বিকুত হইয়! সমুদয় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ 

করে বদ্ধিত বৃক্ষকে যেরূপ উন্ুলিত করা যায় না, সেইরূপ সেই 

রোগঞ্ুক উন্মুলিত কর! যায় না । যে্ধপ ছুষ্ট গ্রহ মন্ত্রের প্রভাব নিবারণ 
করে, সেইরূপ সেই রোগ, স্থির, মহান্ ও ধাতুগত হইয়! সকলপ্রকার 

ওঁষধের বীর্ধ্য নাশ করে। অবদ্ধমূল বৃক্ষকে যেরূপ অনায়াসে উদ্মুলিত 

কর! যাঁয়,এই সকল লক্ষণের বিপরীত' লক্ষণবিশিষ্ট হইলে, ব্রণও সেইরূপ 

সহজে আরোগা হয়। তিন দোষের কোনপ্রকার, দোষ না থাকিলে, 

শ্টাম বর্ণ ও ক্ষুদ্র আকার হইলে, এবং বেদনা ও আতআ্াব রহিত হইলে, 

ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়! জানিবে। যে ব্রণের কপোতের স্তায় বর্ণ, 
অন্তরে ক্রেদ-রুহিত, এবং কঠিন চিপিটিক1 (চামড়ী) বিশিষ্ট, সেই ব্রণ 

ক্রমশঃ পৃরিতেছে বলিয়! জানিবে । যে ব্রণ গ্রন্থি-শূন্ত, বেদনা ও যন্ত্রণ! 

রহিত, ত্বকের ন্তায় বর্ণবিশিষ্ট ও তাহার সহিত সমানভাবে স্থিত, এবং 
যাহার মুখ পৃরিয়া উঠিয়া! থাক, তাহাকে সম্যক্রূপে রূঢ় (পুরিয়াছে) 

বলিয়া! জানিবে। ব্রণ পৃরিয়া উঠিলেও, দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, 
অভিঘাত (শারীরিক 'আঁঘাত), অনীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ অথব! ভয় প্রযুক্ত, 

পুনর্ববার তাহ! বিদীর্ণ হয় (ফুলিয়া উঠিয়া রস পড়ে)। 

চতাব্বংশাত অধ্যায় । 

ব্যাধি-সমুদ্দেশীয় অধ্যায় । 

ব্যাধি ছুই প্রকার, শন্-সাধ্য এবং স্নেহাদি-ক্রিয়া-সাধ্য। যে রোগ 
শসপীমপ 

£এবং' ও “অথবা? এই দুই,শব্ধের তেদ বিবেচন1 করিতে হইবে । 
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শস্-ক্রিয়া সাধ্য, তাহাতে ন্নেহাদি-ক্রিয়া কর! অকর্তব্য নহে, কিন্তু যে 
সক্রল রোগ ন্েহাদি-ক্রিয়া-সাধা, তাহাতে শ্্-চিকিৎস! করা অবৈধ । 

এই গ্রন্থে আযুর্েদ-শান্ত্রের সামানাতঃ সকল খণ্ই আছে, ম্তরাং 

 সকলপ্রকার রোগই ইহাতে স্থুলরূপে উল্লিখিত হইয়াছে পুর্বে 

বল! হইয়াছে যে, পুরুষে ছঃখ সংযোগ হইলেই ব্যাধি বলা যায় & সেই 

ছঃখ তিন প্রকার, যথা--আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিটদবিক। 

সেই তিনপ্রকার ছঃখ সপ্তপ্রকার ব্যাধিতে প্রবর্তিত হয়। সই 

সপ্তপ্রকার প্বযাধি যথা,-মাদি-বল-জাত, জন্ম-বলজাত, দোষবল- 
জাত, সঙ্বাত-বল-জাত, কাঁল-বল-জাত, দৈব-বল-জাত, এবং স্বভাব-. 

বল-জাত। শুক্র শোণিত-দোষে কুষ্ঠ অর্শঃ প্রভৃতি য়ে সকল রোগ 
জন্মে, তাহারাই আদি-বল-জাত রোগ । আদ্দিবল-জাত রোগ ছুই- 
প্রকার, মাতৃ-দোষ-জাত এবং পিতৃ-দোষ:জাত । মাতৃ-দোষ-প্রযুক্ত 

জন্মান্ধ, বধির, মৃক, মিণমিণ ও বামন প্রভৃতি জন্মে। মাতৃ-দোষ ছুই- 

প্রকার, রস-জনিত দৌষ, এবং দৌ্ছদ-জনিত দোষ *। আতঙ্ক অথবা 

মিথ্যা আহার-বিহার-জনিত যে সকল রোগ, তাহাদিগকে ই দোষ-বল- 
জাত রোগ কহে। দোষ-বল-জাঁত ব্যাধি ছুই প্রকার, শারীরিক ও 
মানসিক। শারীরিক দোষও ছুইপ্রকার,--আমাশয় আশ্রিত, ও 

পক্কাশয় আশ্রিত। পুৃর্বোক্ত নকল পীড়াকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। 

আগন্ত রোগই সঙ্ঘাত-বল-জাত ব্যাধি। আগন্ ব্াধি (শরীরে কোন- 
প্রকার আঘাত জন্য রোগ) হুইপ্রকার, শস্বাঘাত-জনিত, এবং হিং 

জন্তুর কৃত। আগন্ত রোৌগকেই আধিভৌতিক কহে। শ্রীত, উষ্ণ, 
বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ অন্মেঃ তাহাদিগকে কাল- 

পপ 

* গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে আহার বিহার বা. সস্তভোগ-বিশেষের অভিশ্বাধ 

জন্মে, তাহাকে দৌন্বদ কহে। আধ্যাদিগ্ের মতে সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গম্তানে 

দোষ বর্তে। এই নশিত্তই গর্ভবতী স্ত্রীলোককে নাধ দিবার প্রথ। অদ্যাবধি প্রচলিত 
আছে। 
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বল-জাত রোগ কছে। কাল-বল-জনিত রোগ ছুইপ্রকার, বথা,-- 
ব্যাপন্ন-খতু (খতু-বিপর্যযন)-জীনিত রোগ, এবং অব্যাপন্ন (স্বাভাবিক 

ধতু-জনিত রোগ *)।. দেব-দ্রোহ বা অভিশাপ প্রযুক্ত, অথবা অথর্ব- 

বেদোক্ত অভিচার, বা উপনর্গজনিত যে সকল 'রোগ জন্মে, তাহা-. 

দিগকেই দৈব-বল-জনিত ব্যাধি বল! যায়। দৈব-বল-জনিত ব্যাধি 
ছুই প্রকার যথা, বিদ্যুৎ বা বজ্ঞ।ঘাত কৃত, এবং পিশাচাদি-কৃত। তাহা- 

দিগকে আরও ছুই প্রকারে বিভক্ত কর! যায় )' যখা,-.আকস্মিক এবং 
₹সর্ণজাত (যাহ। ঘটনাক্রমে জন্মে) । ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও 

নিপ্। প্রভৃতি স্বভাব-বল-ঞ্জাত ব্যাধি। ইহারাও হুইপ্রকার, কাল-কৃত 

এবং অকাল-রুত। অতি যত্বেও যাহা নিবারণ করা যায় না, তাহ- 

কেই কাল-জন্ বলা যায়। যত্ব ন' করাপ্রযুক্ত যাহা! ঘটে, তাহাই 

অকাল-সম্ভৃত । 

বাত, পিত্ত, শ্লেম্মাই লকল রোগের মূল। ' সকল রোগেই তাহা 
দিগের লক্ষণ দেখা যায়, এবং শান্ত্েও সেইরূপ বিবরণ পাওয়! ষায়। 
বিকার-সন্তৃত বিশব-রূপে অবস্থিত এই সকল বিবিধ জগত-পদার্থ যেমন 
সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুন ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, বিশ্বরূপে 

অবস্থিত বিবিধবিকার সম্তৃত এই দেহস্থ সকল রোগও বাত, পিত্ত, 

শ্লেষ্নাঃ এই তিনকে অতিক্রম করিয়! থাকিতে পারে না? । দোষ, ধাতু 

* ব্যাপনন এবুং অব্যাপন্ন ঝতুর লক্ষণ খতুচর্য।1 অধ্যায়ে বল। হইয়াছে। 

1 পঞ্চভুতের বিকৃতির স্কারা জ্মে বলয়! জগৎ-পদার্থকে বিকার-সম্ভৃত বলে। 
এই অনন্ত ব্রন্ম।গ অনংখ্য দ্রব্য গুণক্রিয়াঙে পরিপুর্ণ। সেই সমস্ত জ্রব্য গুগ ক্রিয়া 
একত্র করিয়া! একাকারে ভাবিলে বিরাট বলিয়া বল! যায়ঃ এবং সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন 

করিয়! ভাবিলে বিশ্ব বলিয়া বলাযায়। সেই অসংখ্য বিশ্ব-পদার্থ সত্ব রজগ্তম এই 
তিন গুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, গ্রস্থকারের এই অভিগ্রানন বিবেচন। কর! 
যাইতেছে । অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ করিয়! সৎশব্দের উৎপত্তি। তাহার উত্তন তব 
প্রত্যয় করিয়া সব শব সিদ্ধ হয়। উহাতে সন্বশব্দের অর্থ নিরগ্তর স্থিতি হওয়। বা 
কখন অভাব ন| হওয়। বুঝায়। তই রূপান্তর বা! নামান্তর হউক, ড্রধোর একবারে 
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এবং মলের পরম্পর সংদর্গ-ভেদে (১), স্থাঁন-ভেদে (২), এবং কারণ- 

ভেদে (৩), দেহস্থ. রোগ বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে । সপ্ত ধাতু, দোষ 
কর্তৃক অতিশয় দূষিত হইয়। যে সকল রোগ জন্মায়, সেই সকল 

রোগের রসজ, রক্ত্প, মাংসজ, মেদজ, অস্থিজ, মজ্জজ এবং শুক্রজ, 
এই সকল নাম দেওয়া যায়। তাহাদ্দিগের মধ্যে রস-ধাতু দূষিত হইলে 

অন্নে অশ্রন্ধা, অরুচি, অপাক, অলমর্দ (গায়ের কামড়ানি), জর, 

হৃল্লাস, তৃপ্তি (ক্ষুধান্ধ “অভাব), শরীরের গৌরব, পা, ভ্বদ্রোগ, 

মার্গের উপরোঁধ, কপত!, মুখের বিরসতা, অবসন্নতা, অকালে ত্বকের. 

সক্কোচ ও কেশ পর হওয়া প্রভৃতি বিকার জন্মে। শোণিত দূষিত 
হইলে, কুষ্ঠ, কিসর্প, পীড়ক, নীলিকা, তিল, ব্যঙ্গ, স্তচ্ছ, ইন্্রলুপ্ত, 

প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, মর্শ;, অর্ধ, অঙজমদ্দ, অশ্যগ্দর), রক্ত- 

পিত্ত, এবং মুখ মলদ্বার ও মেড্-দেশে পাক»ঞ্ইত্যাদি বিকার জন্মে। 

মাংস দূষিত হইলে, অধিমাংস, অর্ব,দ, অর্শঃ, অধির্িহ্বা, উপকুশ, 

গলসুণ্িকা, অলভী এবং মাংস-সজ্বাত প্রত্বৃতি বিকার জন্মে। মেদ 

ংস হয় না, কেবল ন্বাম ও রূপের পরিবর্তন হয়। এই তাবে সকল পদার্থই নিতা। 
এইরূপে শিত্য-ভাবে থাকাই সকল পদার্থের সত্বগুণের লক্ষণ। দ্রবা-মাত্রেরইু গণ 

আছে। সেই ওপ ক্রিয়া-প্রবর্তক। সেই ক্রিযা-প্রবর্তক গুণ থাকাই পদার্থের রজে1- 

গুণের লক্ষণ। সেই ক্তিয়া-প্রবর্তক গুণের দ্বার! পদার্থের নিয়ত রূপান্তর হইতেছে। 

স্বপাপ ত্যাগ করিয়। রূপান্তর হওয়াই পদার্থের তমোগুণের লক্ষণ। , এই্ধপে বিবেচনা 

করিয্ব1 দেখিলে দোষ, ধাতু ও' মল বিকৃত হইয়াই দেহস্থ বিবিধপ্রকার রোগ উৎপত্তি 

হম্। সেই রোগ বাত, পিত্ত, গ্লেম্মা ব্যতিরেকে কদাচ থাকিতে পারে না । 

(১) দোব, ধাতু ও মলের মধ্] যে যে পদার্থ যে পরিমাণে কুপিত হয় ও কুপিত 

হইয়! যে পরিমাণে পরস্পর মিলিত হয়, সেই অগ্গুসারে রোগের ভিন্নতা হইয়া থাকে 

(২) শরীরের মধ্যে যে যে স্থাঞ্চে সেই কুপিত দোষ আশ্রয় করে, সেই সেই গানের 
ভিম্নতাপ্রযুক্ত রোগেরও ভিন্নত। হয়। 

(৩) যেয়ে কারণে দোষ কুপিত হয়, সেই সেই কারণের ভিন্নতা প্রযুক্ত রোগের 
ভিন্নতা হইয়। থাকে। 
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দুষিত হইলে, গ্রন্থিবৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্কদ, ওষঠ-প্রকোপ, মধুমেহ 
অতি-স্থুলতা ও অতিশয় ঘন্ম-নিসঃরণ প্রভৃতি বিকার জন্মে। অস্থি 

দূষিত হইলে, অধ্যস্ি, অধিদন্ত,ঞ অস্থি-তোদ ও কুনখ প্রতৃতি বিকার 
জন্মে। মজ্জা .দুষিত হইলে, তমোদৃষ্টি, অন্ধকার দেখা, মৃচ্ছা, ভ্রম, 
শরীরের গৌরব, উরু ও জজ্ঘার স্থুলত1, চক্ষের অভিষ্যন্দি প্রভৃতি 

বিকার জন্যে। শুক্র দূষিত হইলে, ক্লীবতা, প্রহর্ধণ (গায়ে কাট! দেওয়] 
বা শরীর রোম হওয়া), শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি বিকার 

জন্মে। মলাশয় দূষিত হইলে, ত্বক-রোগ জগ্মে, মল রুদ্ধ অথবা! অতিশঙ় 
নিঃসরণ হয়। শারীরিক. কোন ইন্ত্রিয়ের স্থান দূষিত হইলে, ইন্দ্রিয়- 
কার্্যের অপ্রবৃত্তি অথব! অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । এই সকল 
লক্ষণ এই স্থলে সংক্ষেপে কঠিলাম। পরে প্রত্যেক রোগে বিশেষ 

করিয়৷ কহিব'। দোষ কুপিত হইয়] শরীরের সর্ধ স্থানে ধাবিত হইতে 

থাকে। তাহার মধ্যে যেস্থানে সেই 'কুপিত দোষের সংসর্গে অন্ত 
দোষ বিগুণ হয়, সেই স্থানেই ব্যাধি জন্মে। 

এই স্থলে এইরূপ. সংশয় জন্মিতেছে যে, জর প্রভৃতি রোগ, বায়ু. 

পিত্ত কফ, এই তিন দোষকে. নিত্য আশ্রয় করি! থাকে, কি তাহা", 
দিগ্রের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সকল 

প্রাণীকে নিত্য পীড়িত থাকিতে হয়। যদি বাধু পিত্ত কফ ভিন্ন এবং 

জ্বর ভিন্ন বলা যায়, তবে জর-কালে অন্তপ্রকার লক্ষণ না হইয়! কি- 

নিমিত্ত কেবল বাধু'পিন্ত কফের লক্ষণ দৃষ্ট হয়? একারণ বাধু পিত্ত 

কফই জরের কারণ বলা বায় । কিন্তু তাহা নহে। , এক্ষণে তাহার 
মীমাংসা করা যাইতেছে। বাষু পিত্ত ও কফেই জর প্রকাশ পাক বটে, 
কিন্ত তাহাতে নিত্য অবস্থিতি করে না। যেমন ধবহ্যৎ, বাত, বস্তু, বর্ষা 

আকাশ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, অথচ তাহার) নিয়ত আকাশে থাকে 

লন), অন্য কোন কারণের দ্বারা আকাশে সম্তৃত হয়, জ্রও সেইরূপ 

অন্য কারণে বাধষু পিত্ত ও কফুকে আশ্রয় করিয়! প্রকাশ পায়। তরঙ্গ 

১১ 
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অথবা বুদ্ধদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, অথচ জল থাকিলেই 
তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্দ থাকে না, অন্য কারণের দ্বার! 

তাহার! 'জলে উৎপন্ন হয়, জরাদ্দিরোগও সেইরূপ অন্ত কারণের 
দ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফে, উৎপন্ন হয়।* সকল রোগের পৃথক্ পৃথক্ 
বিকাঁরের লক্ষণ, পরিমাণ এবং সংখ) উত্তর-তত্ত্রে বিস্তার করিয়া বল 
যাইবে। 

ছিব ভুলে 

পঞ্চবিংশতি অধ্যায় । 

| অষ্টবিধ শস্ত্-কন্ম্বের বিবরণ। 

ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্রেম্মজ-ব্রণ, তিলকালক (দেহে যে তিল জন্যে), 

্রণ-বস্ম” অর্কদ, অর্শং, চর্মমকীল, অস্থিগত বা মাংসগত' শল্য, জতু- 
মণি, মাংস-সংঘাত (আব-বিশেষ), গলশুপ্তিকা, অস্থি-জাত, মাংস- 

জাত*ব। শিরা-জাত কোথ, বন্দীক, শতপোনক, অঞ্ষ, উপদংশ, 

মাংসকন্দী, ও অধিমাংস, 1 এই সকল রোগে ছেদন-কার্যয করিবে । 

সান্নিপাতিক বাতীত্ব আর সকল বিদ্রধি রোগে, বাত-জন্য, পিত্ৃ-জন্য 

কোনপ্রকার স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্বনে অথব। খ্তুর প্রভাবে বায়ু পিত্ত কঁফর 
মধ্যে একটা বা ততোধিক দোষ বৃদ্ধি হয়। দেই বর্ধিত দোষ সেইরূপ কোন 
কারণে কুপিত হয়। সেই কুপিত দোষ শরীরের কোন এক দেশ আশ্রয় করিলে 

এক-দেশ-গত রোগ (ঘা, ফুল? বেদন। প্রভৃতি) জন্মায় । সর্ব ব্যাপ্ত হইলে ভ্বর 

প্রভৃতি সর্ধাঙ্গ-গত £রাগ .হয়। কিন্ত (দোষ কুশিত হইয়। শরীরের এক দেশই 

আশ্রয় করুক বা সমন্ত শরীরই আশ্রয় করুক, দোষের প্রকোপমাত্রই রক্তের প্রকোপ 

হয়। রন্তু কুপিত হইলেই* উঃ ও অধিকক্তর বেগবান্ হুইয়। উঠে। তজ্জন্ত প্রায় 

সকলপ্রকার রোগেই জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ শরীর উষ্ক এবং ধমনী বেগবতী, 
বলিয়। অনুভব হয়। এ 

+ এই সকল রোগ যে কিরূপ, ভাহ! প্রতোক রোগের অধিকারে জানা যাইবে। 

বাঙ্গাল ভাষায় সকল রোগের নাম পাওয়। মায় না 
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অথবা শ্রেম্াজন্ত গ্রন্থি রোগে, শুক্র-শোণিত-দোষে যে সকল বিসর্প 
রোগ জন্মে সেই সকল বিসর্প “রোগে, বৃদ্ধি রোগে, পীড়ক প্রমেহ 

রোগে, শোফ অথবা স্তন-রোগ্চে, গ্লাবমন্থ রোগে, কুম্তীক। (নেত্র-রোগ- 

বিশেষ) রোগে, অনুশয়ী (পায়ে যে ঘ1 হয়) রোগে, নাড়ীব্রণ (নালী 
ঘা), এবং বৃন্দ, অলজী প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষুদ্র রোগে, তালুপুপপুট 
বা দন্ত-পুপ্পুট রোগে, তুত্ডিকেরী বা গিলামু রোগে, অথবা যে সকল 
্রণ পূর্বে শরীরের অন্তরে পাকিয়! পরে বাহির প্রকাশ হয়, সেই 
সকল ব্রণ রোগে, মলাঁশয়-জাত ব। মুত্রাশয়জাত রোগে, অথবা ' 

অশ্মরী বা সকলপ্রকার মেদ-রোগে, ভেদন-ক্রিয়া করিবে। চারি- 

প্রকার প্লোহিণী রোগ, কিলাস, উপলিহ্বিকা,, “সকলপ্রকার মেদ- 

জাত রোগ, দস্তবৈদর্ভ ও গ্রন্থি রোগ, চক্ষুর পাঁতাগত রোগ, অধি-. 

পিহ্বা, সকল প্রকার অর্শ, "মণ্ডল, মাংসকন্দী এবং মাংসোন্নতি, 
এই সকল রোগে লেখন-ক্রিয়া করিবে ।. সকলগ্রকার শিরোগত , 
রোগে, মূত্রবৃদ্ধি এবং জলোদরী রোগে বেধন-ক্রিম্া! করিবে । নাড়ী- 

ব্রণ নোলী ঘা) হইলে, নাড়ীর মধ্যে শল্য থাকিলে: অথবা ব্রণের 
পার্খভাগে শোষ হইলে, এফণ-কার্ধ্য (শলাকার দ্বারা অনুসন্ধান) , 

করিবে। অশ্মরী পোথুরী) জন্মিলে, দত্তশর্কর1 (তের গোড়ায় 

পাথুরী) হইলে, শরীরে কোনপ্রকার শল্য বিদ্ধ বা বন্ধ হইলে, 
সূঢ়গর্ভ অর্থাৎ গর্ভ-মধ্যে সন্তান নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত অথবা বিপরীত- 

ভাবে থাক! প্রযুক্ত প্রসব হইতে না পারিলে, অথবা" গুহাদেশে মল 

কঠিন হইয়া বদ্ধ থাকিলে, আহরপুক্রিয়া (দেহ-মধ্য হইতে বাহির 

করণ) কর্তব্য । সান্নিপাতিক গুল্স ব্যতীত অপর পঞ্চপ্রকাঁর গুল্ম, 

কুষ্ঠ, বাতজন্ বেদনা, 'এক-দেশ-জাত শোফ (১), কর্ণ-পাঁশী-স্থিত 

সর্ব শরীর ফুলিয়া উঠিলেও শোফ বলে, কিন্তু তাহা এস্থলে গ্রস্থকারের অভিপ্রেত 
নহে । কারণ)পূর্বের বল। হইয়াছে যে, সব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিলে শন্্-ক্রিয়। বিখের নহে। 
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রোগ, শ্লীপদ (গোঁদ), বিষ-দুধিত শোণিত, অর্ধদ (আক্), বিসর্গ, 

(দ্র রোগ), গ্রন্থিরোগের অধায়ে য়ে তিনপ্রকার গ্রন্থি রোগ 

প্রথমে বলা হইবে সেই তিনপ্রকর্ধর গ্গরন্থি রোগ, তিনপ্রকার উপ- 

ংশ রোগ, ভ্তনরোগ, বিদারিকা, শৌধির, গলশালুক, কণ্টক, ক্কমি- 
দস্ত (দাঁতে পোকা হওয়া), দত্ত-বেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, দত্ত-পুপ্পুট, 

পিত্ৃ-রস্ত অথবা কফ-জন্য, ওষ্টব্রণ, এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র রোগ, 
এই সকল রোগে আঁব (রস রক্ত পৃযাদদি নির্গত) ক্রিয়া কর্তব্য। 
যে সকল ব্রণ মেদ-ধাতৃতে জন্মে, এবং ভেদ-ক্রিয়া ও 'লেখন-ক্রিয়ার 
ঘ্বার দূষিত রক্ত পুযাদি যাহ! হইতে নিঃশেষে নির্গত হইয়! থাকে, 

অথবা সচল সন্ধি-স্থানে (১) যে সকল ব্রণ সদা জন্মে (কোনপ্রকার 

আঘাতের দ্বারা), সেই সকল ব্রণে সীবন (সেলাই) কার্ধা করিবে। 

কিন্ত ক্ষার-ক্রিয়া বা, অগ্রিক্রিয়! প্রযুক্ত ব্রণ হইলে, বা ব্রণ বিষযুক্ত 
“হইলে, অথবা ব্রণে শোঁষ থাকিলে অথবা. ব্রণের মধ্যে রক্ত বা পুষ 
প্রভৃতি শল্য বন্ধ থাকিলে, অগ্রে সেই সকলের শোধন করিয়া, পরে 

ব্রণ-দীবন করা কর্তব্য। পাংশু, রোম, নখ, অথবা ভগ্ন অস্থি-খগ্ড 

' দেহের মধ্যে বন্ধ থাকিলে তাহাদিগকে আশ্রে বাচির করা কর্তব্য । 

'কারণ' তাহার! বন্ধ থাকিলে সেই স্থানের মাংস পাঁকিয়া উঠে, এবং 

বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা! হয়। এরূপ স্থলে অগ্রে ব্রণের শোধন কর 

কর্তব্য। তদনস্তর ব্রণের মুখ পরম্পর মিলিত করিয়া, সুঙ্ম সুত্র 

অথবা অশ্বস্ত বৃক্ষের বন্ধলের দ্বীরা লীবন (সেলাই) করিবে । শণ 

ক্ষৌম সূত্র স্নায়ু কেশ 'মুব্বা অথবা গুড়,টী সূত্রের দ্বারাও সীবন-কার্ধ্য 
হুইতে পারে । বক্র, গোফণিকা, তুন্নসেবনী এবং খজুগ্রস্থ, (২) এই 

পেপাল ৩» 

(১) ষে সন্ধির দ্বারা শরীরের অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, যথা স্বদ্ধ হাটু ইত্যাদি, ইহারাই 
সচল সন্ধি। | 

(২) এই চার্টী সেলাইয়ের নাম। 
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চারিপ্রকাঁর. সীবনক্রিয়ার মধ্যে শরীরের যে স্থানে যেগ্রকার স্থু 
সঙ্গত হয়, সেস্থানে সেইপ্রকারে সেলাই করিবে । শরীরের অল্প- 

মাংস-বিশিষ্ট স্থানে অথবা সন্ধি-স্থানে ছুই অঙ্গুলি পরিমিত গোল 

সুচী ব্যবহার করিবে । মাংস-বিশিষ্ট স্থানে তিন অঙ্গুলি পরিমিত 
ত্রিকোণ হ্চী প্রশন্ত। মন্-স্থানে, ফলকোষে (অগুকোষ) এবং 

উদরে সীবন করিতে হইলে ধনুর স্তায় বক্র সুচী প্রশস্ত। সীবন- 

ক্রিয়াতে এই তিনপ্রকার সুদী বাবহৃত হয়। সেই সকল সূচীর 
, অগ্রভাগ তাক্ষ, এবং আকার মালতা-পুপ্পের'বৃত্তের অগ্রভাগের শ্তার় 

গোল হওয়া উচিত। সীবন-কার্ধ্ে ব্রণের মুখ হইতে অধিক দূরে 

দুরে ব। অতি নিকটে নিকটে সূচীপাত করিবে না। কারণ দুরে দুরে 
সুচীপাত করিলে ব্রণের মুখে বেদনা হয়। ব্রণের মুখের নিকটে 

নিকটে করিপে দেলাই খুলিয়া যায়। সেলাই কর! হইলে, ক্ষৌম 
এবং তৃলার দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে, এবং প্রিয়ন্ুঃ অঞ্জন, যষ্টি-মধু ও রোধ, 

এই চারি দ্রব্যের চুর্ণ তাহার চতুদ্দিকে মাথাইবে। অথব। সল্পকীফল 
ওধ্যামক (গন্ধ-তৃণ-বিশেষ ) চূর্ণ করিয়া মাথাইবে। অনন্তর ব্রণ 

বন্ধনের বিধানক্রমে বন্ধন করিয়া, "যেরূপ আচরণ করিতে হয়, 

রোগীকে তাহার উপদেশ দিবে । এই অষ্টবিধ কার্য এখানে সংক্ষেপে 
কহিলাম, পরে চিকিৎিত-স্থানে বিশেষ বিস্তারপূর্বক কহিব। অল্প 

ছেদ করা, অতিরিক্ত ছেদ করা, বক্রভাঁবে ছেদ করা, এবং“আপনার 
অঙ্গ ছেদ করা” পৃর্বোক্ত আট প্রকার কন্ম করিতে এই চারিপ্রকার 

ব্যাঘাত'্ঘটে । ্ 
অজ্ঞান, লোভ, ভয় বা মোহ প্রযুক্ত, অথবা. অন্ত কোন কারণ 

বশতঃ, শল্ত্র-ক্রিয়া-কালে বৈদ্য মন্দ শন্ত্র ব্যবহার করিলে, ব্রণ-মধ্যে 

অশেষগ্রকার বিকার জন্মে। যে বৈদ্য পুনঃ পুনঃ অযৌক্তিকরূপে 

ক্ষার, অগ্নি ব। শঙ্ত্রক্রিয়! অথব! ওষধ প্রয়োগ করে, জীবিতাভিলাষী 

ব্যক্তি তাহাকে বিষ ব! অগ্নির ন্যায় জান করিয়া পরিত্যাগ করিবে। 



১২৬ স্থশ্রুত । 

তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, সাংঘাতিক মর্স্থান, সন্ধিস্থান, শিরা, 

বাক অথবা অস্থি আহত হয়। মুর্খ €ৈদ্যের চিকিৎসায়, ততক্ষণেই 

হউক বা বিলম্বেই হউক, রোগীর শ্রাণবিয়োগ হয়। ভ্রম, প্রলাপ, 

উঠিতে অসমর্থ মোহ, ইন্দ্রিয়গণের কার্ধ্যে অপ্রবৃত্তি, সংলপন, শরীরের 

উষ্ণতা, অঙ্গের শিথিলতা, মুচ্ছা, বায়ুর উর্ধ গতি, বাধু জঙ্ তীব্র 
বেদন1, মাংস-ক্ষালিত জলের হ্যায় রক্ত-নিঃসরণ, এবং কর্েক্িয় 

ও জ্ঞানেন্ট্রিয়-বৃত্তির অভাব, শরীরের পঞ্চ মর্-স্থান * সামান্ততঃ 

আহত হুইলে, এই সকল: লক্ষণ হইয়া! থাকে। শিরা ছিন্ন ভিন্ট ব 

ক্ষত হইলে, ইন্দ্রগোপ কীটের ন্তায় বর্ণবিশিষ্ট রক্তের অধিক পরিমাণে 

নিঃদরণ, এবং বায় কর্তৃক বিবিধপ্রকার রোগ হই্সা থাকে.। ল্গায়। 
বিদ্ধ হইলে, শরীরের বক্রভাব, অঙ্গের অবসন্নত1, কার্ষ্যে অসমর্থ, 

তুমুল বেদনা! এবং বি্লিম্বে ব্রণের রোপণ হওয়া, এই সকল লক্ষণ 

হইয়া থাকে । সন্ধি-স্থান আহত হুইলে, অতিশয় ফুলা, তুমুল বেদনা, 

বল-ক্ষয়,। পর্কধের (১) ভেদ (বেদনা-বিশেষ) ও ফুলা এবং সন্ধি- 

স্থানের ক্রিয়া-রাহিত্য, এই সকল লক্ষণ হুইয়! থাকে । অস্থি বিদ্ধ 

হইলে, ঘোরতর যন্ত্রণা, দিবা রাত্রির মধ্যে কোন অবস্থাতেই তাহার 

শান্তি না হওয়া, তৃষ্ণা, অঙ্গের অবদন্নতা, ফুলা এবং বেদন। হইয়] 

থাকে । মন্-স্থান বিদ্ধ হইলে, যেস্থানে সেই মন্দ থাকে, সেই স্থান 

বিদ্ধ হইলে যেরূপ লক্ষণ হয়, সেই স্থানের মন্দ বিদ্ধ হইলেও সেইরূপ 

লক্ষণ হইয়া থাকে । যেমন অস্থি-স্থানে যে মর্ম থাক, তাহ! বিদ্ধ 
হইলে, অস্থি-বিদ্ধের ন্যায় লক্ষণ হইয়। থাকে । মাংসস্থিত মর্ম 

আহত হইলে, স্পর্শ-জ্ঞান থাকে না, এবং পা বর্ণ হয়। যে বৈদ্য 

শস্্রক্রিয়া করিতে ' রোগীকে বিনাশ করে, সেই জঘন্ত আত্মঘাতী 
জাপান কস াশীীসপী পা ও 

* অস্থি, মাংলঃ শিরা» স্নায়ু ও সন্ধি, এই পঞ্চবিধ মশ্ব-স্থান। 
(১) পর্বঃ শব্দের অর্থ গ্রস্থি। | 
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বৈদ্যকে হিতাভিলাষী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে । ' 'তিধ্যগ্ভাবে 

ছেদ করিলে যে দোষ ঘটে, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । অতএব 

যাহাতে দোষ না ঘটে, এরূপে"শস্ত্রপাঁত করিবে। পীড়িত ব্যক্তির 
পিত! মাতা বান্ধব-বর্গের প্রতি বিশ্বাস হয় না, কিন্তু 'বৈদ্যকে "অনা- 

য়াসে বিশ্বাস হয়। বৈদ্যের হস্তে আত্মমর্পণ' করিতে রোগী কখনই 
শঙ্কিত. হয় না। অতএব বৈদ্য রোগীকে পুক্রবৎ জ্ঞান করিবে। 

কোন রোগ একটা কর্মের দ্বারা, কোন রোগ বা দুইটা কর্শের দ্বারা, 
কোন রোগ .বা তিনটা কর্মের দ্বারা, কোন রোগ বা চারিটী কর্মের 
দ্বারা, আরোগ্য হয়। এইপ্রকার রোগীর হিতাভিলাষী হইয়। কার্ধয 

করিলে, ধন্ম অর্থ এবং কীন্তি সমঞ্চিক লাভ হয়। ইহাই সাধুগগণকে 

বশীভূত করিবার উত্তম উপায়, এবং ইহার দ্বার! ন্বর্গ-পাভ হয়। 

ষড়বিংশ অধ্যায় । 
প্রনষ্ট শল্যের বিজ্ঞান। 

শল অথব!1 শ্বল ধাতুর অর্থ গমন*করা । শল্য শব্দ. তাহা হইতে 
উতৎপন্ন। শল্য দুইপ্রকার, শারীরিক এবং আগন্ত। * সকল শল্যই 

শরীরের পীড়াকর। এই শাস্ত্রে সেই শল্যের উপদেশ রূর৷ যাইতেছে 
বলিম্ব! ইহাকে শল্য-শান্ত্র কহে। রোম, নথ, সপ্ত ধাতু, মলু এবং বাযু, 
পিতৃ, কফ, শরীরের মধ্যে দূধিত হইলে ইহাদিগকেই শাবীরিক শল্য 

বলা 'যাঁয়। শীরীরিক শল্য ব্যতীত অপর যাহা কিছু শরীরের ক্লেশ- 

জনক হয়, তাহাকে আগন্ত শল্যঃ বলা যায়। আগন্ত শল্য প্রায়ই 

লৌহময়, বেণুময়, বৃক্ষমণ্ত, তৃণময়, শূরঙ্গময় অথবা অস্থিময় হইয়া থাকে । 

তাহার মধ্যে লৌহময় শল্য দুর্নিবার্ধ্য, সুঙ্মমুখ এবং দূর হইতে যোজিত 
হয় 'বলিয়া প্রাণবিয়োগকাপী। অতএব লৌহময় শল্য অথবা শরের 

বিষয়ই এ স্থলে বিশেষরপে বলা যাইতেছে । শর (বাণ) ছুই- 

প্রকার,-কর্ীঁ (কাঁণবিশিষ্ট) এবং শ্নক্ষ (সরু)। সেই. সকল 
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শলোর আকার, প্রায় নানাবিধ বৃক্ষ পত্র পুষ্প অথবা! ফলের ন্যায়, 
অথব! হিংস্র জন্ত বা পশু পক্ষীর মুখের ন্তায়। স্থল অথবা *সৃক্ষম 

এই উভয়প্রকার শরেরই পাঁচপ্রকার গতি, উর্ধ,. অধঃ, "পশ্চাৎ, 

বক্র 'ও স্বরল।" নিক্ষিপ্ত হইলে সেই সকল শর, বেগের হাস হওয়া 

অথব। গ্রৃত্হত হওয়! (বাধা পাওয়] ) প্রযুক্ত, শরীরের মধ্যে ত্বক্, 

মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতি ব্রণ-বস্ততে বদ্ধ হইয়া থাকে । .শরীরে 

শলা বদ্ধ থাকিলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহ! কহিতেছি, শ্রবণ কর। 

সেই লক্ষণ ছুইপ্রকার, সামান্য ও বিশেষ । ব্রণের স্থান অল্পশলাংস- 
বিশি্, কৃষ্ণ-বর্ণ, দাহ, ফুল। ও বেদনা-বিশিষ্ট, এবং তাহ! হইতে 

জল বুদ্বুদের ন্যায় অল্প অন্ন রক্ত নিঃনরণ, ব্রণের মধ্যে শল্য বদ্ধ 

থাকিলে সামানাতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । অতঃপর বিশেষ 

লক্ষণ কহিতেছি। শল্য ত্বকমধ্যে বদ্ধ ভ্ুইলে, ব্রণী আয়ত, বিবর্ণ, 

ফুল।-বিশি্ট এবং কঠিন হইয়া থাকে । মাংস-মধ্যে বদ্ধ হুইলে, শল্যটা 
মাংসের দ্বারা আবৃত থাকে, চোষ ও অসহনীয় যাতনা হয়, "এবং 

ব্রণ পাকিয়! উঠে। মাংসপেশার মধ্যে বদ্ধ হইলে, শল্য মাংসগত 

ছইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত লক্ষণ হয়, কেবল চোষ ও 
শোফ হয় নাঁ। শিরা-মধ্যে রুদ্ধ হইলে, শিরা স্কীত হয়, ও তাহাতে 

বেদনা ও শোথ-হয়। ম্াধুমধ্যে থাকিলে, সেই স্থানের সকল স্নায়ু 

উৎক্ষিপ্ত হয়, এখং তাহাতে সংরম্ত ও উগ্র বেদনা জন্মে। আ্রোত- 

মধ্যে অর্থাৎ রুস-রক্ত বাহিনী শির! বা শরীরের ঘার-মধ্যে শল্য রুদ্ধ 

ছইলে, ভ্রোত-পথের কার্য্যের হানি হয়। ধমনী-মধ্যে থাকিলে, 
ফেণাযুক্ত রক্ত-আ্রাব হয়, শব্ধ সহকারে বায়ু গির্গত,হয়, এবং শরীরের 

কামড়ানি, পিপাসা ও বমি হুইয়! থাকে ।. অস্থি-গত হইলে, ফুলিয়। 

উঠে ও বিবিধপ্রকার বেদনার *্প্রাহূর্ভাব হয়। অস্থির ছিদ্র-নধ্যে 
বদ্ধ হইলে, অস্থির পূর্ণতা ও বেদনা হয়, এবং বায়ু বলবান্ হইয়া 
উঠে।- শল্য দন্ধি-্থানে প্রবিষ্ট হইলে, অস্থি-মধ্যে প্রবিষ্ট হওনেখক 
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নায় সকল লক্ষণ হয় ও সন্ধি-স্থানের ক্রিয়া রহিত হয়। কোষ্ঠ-স্থানে 

থাকিলে, আটোপ ও আনাহ ভয়, ও ব্রণ-মুখ হইতে মুত্র, প্ুরীষ এবং 

ভুক্ত দ্রব্য দৃষ্ট হয়। মর্্স্থানে থাকিলে, মর্ম বিদ্ধ হইলে যেরূপ 

হয়, সেইরূপ সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । শল্যের সঙ্গতি হইলে, 
এই সকল লঙ্ণ স্প্টরূপে প্রকাশ পায় না। বিশুদ্ধ দেহে. স্থূল 

অথবা সুল্ম শল্য অনুপোমভাবে (১) প্রবিষ্ট হইলে, ভিতরে শল্য 

বদ্ধ থাকিয়! প্রবেশের মুখ পৃরিয়। উঠে। বিশেষতঃ কগু-আ্রোতঃ, 

শিরা, ত্বক এবং অস্থি-বিবরে প্রবিষ্ট হইলে, এইরূপে পুরিয়! উঠিয়াও 
দোষের প্রকোপ,.ব্যায়াম অথবা শরীরে অন্ত কোনপ্রকার আঘাত 

প্রযুক্ত সেই স্থান হইতে প্রচপিত হইয়] পুনর্বার-ক্লেশকর হইয়! উঠে । 

শল্য যদি ত্বকের মধ্যে থাকিয়া অন্ুদ্দেশ হয়, তবে প্রথমতঃ 

ত্বকে স্নেহ ও স্বেদ দিবে ৷ ঘর্্ম হইলে, মৃত্তিকা! মাষকলাই যব গোধৃম 
ও গোময় একত্র করিয়। ত্বকে মর্দন করিবে । মর্দন করিলে যে স্থানে 

সংরস্ত অথবা! বেদন] হয়, সেই স্থানে-শল্য আছে বলিয়া জানিবে। 

অথব! গাঢ় ঘ্বত মুত্তিক ব1 চন্দন পেষণ করিয়। প্রলেপ দিলে, শরী- 

রের ষে স্থানে শল্যের উষ্ণতার দ্বার ত্বঠ শীঘ্র দ্রব হয়, অগবা লেপ 

শুঙ্ক হইয়া! যায়, সেই স্থানে শলা আছে বলিয়া জানিবে। মাংস- 

মধ্যে শলা অন্যদেশ হলে, নেহ স্বেদ প্রভন্তি বিরুদ্ধ ক্রিয়! বিশে- 

ষের দ্বারা অগ্রে রোগীকে কশ করিবে । কৃশ হইলে শলা দেহ-যধ্যে 

শিগিল হইয়া পড়ে। ততকাঁলে টিপিয়! দেখিলে যে স্থানে সংরন্ত 

ও বেদনা বোধ হয়, সেই স্থানে শল্য আছে 'বলিয়! জানিবে ।' কোষ্ঠ 
অস্থি সন্ধি পেশী এবং অস্থি-বিবরে শীল্য অনুদ্িপ্ত-ভাবে থাকিলে, 

এইরূপে পরীক্ষ/ করিবে । শিরা, ধমনী, শআ্োতঃ এবং স্নায়ুর মধ্যে 

অন্ুদ্িশ্ত-ভাবে থাকিলে, রোগীকে ভগ্নচক্র-যুক্ত যানে .আরোহণ 

(১) মাংনপেশীর শির! যে দিকে দীর্ঘ, সেই দিকে দীর্ঘ হইয়। প্রবিষ্ট হওয়!। 
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করাইয়া, বিষম (উচ্চ নীচ) পথে গমন করাঁইবে। এইরূপে গমন 
করিতে শরীরের যে স্থানে সংরস্ত বা বেদনা জন্মে, সেই স্থানে শল্য 
আছে বলিয়া নির্ণয় করিবে। শল্য অস্থিমধ্যে অন্ুদ্দেশ হইলে, 

পূর্বোক্তপ্রকারে স্সেন্ধ ও স্বেদাি ক্রিয়া! এবং অস্থি-স্থানে বন্ধন ও 

পীড়ন করিবে। তাহাতে যে স্থানে সংরস্ত ও বেদন্ হইবে, সেই 
স্বানে শল্য আছে জানিবে। সন্ধি-স্থানে অন্ুদিশ্ত হইলে, অগে 

সেই সন্ধি-স্থানে স্নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিবে । পরে সেই সন্ধিস্থান 

আকুঞ্ণচন ও প্রসারণ এবং তাহাতে বন্ধন ও পীড়ন প্রভৃতি করিলে, 

যদ্যপি সংরন্ত বা বের্দন। জন্মে, তাহা! হইলে সেই স্কুনে শল্য থাকাই 

নির্ণয় করিবে। মর্স্থানে অন্থদ্দেশ হইলে, শিরা স্সাষু সন্ধি ও অস্থি, 
এই সকলের মধ্যেই মনন নিহিত থাকায়, তাহার শ্বতন্তপ্রকার পরীক্ষা 

করিতে হয় না। পূর্বোক্ত প্রণালীতেই তাহার পরীক্ষ। করা যায়। 

হস্তি-স্কদ্ধে বা অশ্ব-পৃষ্ঠে গমন, পর্বত বা বৃক্ষে আরোহণ, পথ-গমন, 
উল্লজ্যন, সম্তরণ, ধনু্ব্যায়াম, ক্রুত-গমন, প্লাবন, ব্যায়াম, ভূম্তন, উদগার, 

কাস, ক্ষবথূ; হমন, প্রাণায়াম, এই সকল ক্রিয়। করিবার সময়, অথবা 
বাত মৃত্র পুরীধ ও শুক্র ত্যাগ করিবার সময়, যে স্থানে সংবস্ত হা 
বেদন। হয়, সেই স্থানে শলা আছে বলিয়া নিরপণ করিবে। 

শরীরের যে স্থান চি্কণতা-হীন, বেদনা ও ভার বোধ হয়, অথব! 
যে স্থান রগড়াইলে রস রক্তার্দি অমাব ও বেদনা বোধ হয়, অথব। 

রোগী যে"স্থান সর্বদ! রক্ষা করে বা মর্দন করে, সেই স্থানে শল্য 

আছে বলিয়া নিরপণ করিবে । 

অল্প গীড়া থাকিলে, অথবা ফুলা, বেদন! বা অস্ঠ উপভ্রব রহিত 
হইলে, ভিতর পর্যন্ত কোমল তইলে, ব্রণের স্থাঁন উন্নত না থাকিলে,.. 
এষণীর দ্বারা ব্রপ-মধ্যে চারি দিক্ অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে, এবং 

পণ্ডিত মঙ্গ 'অনার্পে প্রদারিত ও আকুঞ্চিত কথিতে পারিলে, ব্রণ: 
মধ্যে শল্য নাই: বলিয়া নির্ণয় কর! যায়। শরীর-মধ্যে অস্থিময় শল্য 
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বিদ্ধ বা! বদ্ধ হইয়া! থাকিলে, তাহ] ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়! শীর্ণ হইতে 

থাকে । লোৌহময় বা! শৃঙ্গময় শল্য শরীরে বদ্ধ হইয়া! অবস্থিতি' করে । 

বৃক্ষময়, বেণুময় বা তৃণময় শল্য যদি দেহ হইতে নির্গত ন! ছয়, তবে 

শবীরের রক্ত ও মাংস পাক, করিতে ' থাকে | গ্ষনক, রজত, তাত, 

পিত্তল+ রাং অথবা! নী, শরীরে প্রবিষ্ট হুইলে, পিত্ব-তেজের প্রতাঁপে 
কিছু দিন পরে শরীরে বিলীন হইয়! যায়। য়ে সকর্প দ্রব্য ম্বভাবতঃ 

হ্বীতল বা মৃদু, তাহার! শরীর-মধ্যে থাকিলে ক্রমশঃ ধাতুর সহিত 

_ মিলিয়! যায়। শৃঙ্গ, দত্ত, কেশ, অস্থি, বেণুও দার অথ্থবা উপলথণ্ড 

শরীর-মধ্যে বিশীর্ঘ হয়*ন1। ত্বক প্রভৃতি ব্রণ্ধ্স্তর" মধ্যগত ছুইপ্রকার 

শল্য, এবং তাহাদিগের পাঁচপ্রকার গচ্চি যিনি জানেন, তিনিই রাজ- 
বৈদ্য । 

সগ্ডবিংশ অধ্যাঁয়। 
শল্য অপনয়ন। 

শলা (১) ছুইপ্রকাঁর, বদ্ধ এবং অবদ্ধ। তাহার মধ্যে বদ্ধ-শল্য 
উদ্ধারের উপায় পঞ্চদুশপ্রকার । যথা, স্বাভাবিক ক্রিয়া, পাচন, 

ভেদন, দারণ, পীড়ন, খ্মাপন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিযর্ষ, 
গ্রবাহন, আচুষণ, অয়স্কান্ত (চুম্বক পাথর) এবং হর্ষ। তাহার মধ্যে 
অশ্রু, ক্ষবখূ, উদগার, কাস, মূত্র এবং পুরীষ, এই সকলের সহিত 

স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে শল্য নির্নত হয়। শল্য গাঢ়রূপে 

দেহে বদ্ধ হইলে, সেই স্থান দগ্ধ কর্িবে। পরে পাকিয়া উঠিলে পু 
ও শোণিতের বেগে অথবা আপন ভার প্রযুক্ত দেহ হইতে নির্গত 

(১) পুর্ববাধ্যায় এবং এ অধ্যায়ের অনেক হুলেই শল্য শব্দে শর অথবা! বাণই 
গ্রন্থকারের অতিপ্রায়। 

তারতবর্ষে প্রাচীন রাজাদিগের যখন বাণ-যুদ্ধের প্রথা ছিলঃ তগকালেই এই 
চিকিৎম] প্রচলিত ছিল। 



১৩২ স্থশ্রত। 

হয়। পাকিয়া উঠিলে যদি আপনি নির্গত ন! হয়, তবে সেই স্থান 

ভেদ করিয়া! অথব! যন্ত্র বা অঙ্গুলির দ্বারা গীড়ন করিয়া! সেই শল্য 

বাহির করিবে । চক্ষে ক্ষুদ্র শল্য থাকিলে; জল-সেচন ও বস্ত্র, কেশ ব| 

ছুত্তের দ্বারা মার্জপি করিবে ভূক্ত দ্রব্যের অবশিষ্ট গলনলীতে বদ্ধ 

হইলে, কাঁসি, বমন বা অঙ্গুলির দ্বারা নির্গত করিবে, এবং পক্কাশয়ে 
বদ্ধ হইলে বিরেচনের দ্বারা নির্গীত করিবে । বাত মূত্র বা পুর্ীষের 

স্থানে অথব! গর্ভ-মধ্যে শল্য থাঁফিলে বেগ-প্রদানের দ্বারা নির্গত 

করিবে । শোণিত বিষ-যুক্ত ব! স্তন্ত দূষিত হইলে মুখ বা শৃঙ্গের দ্বার1, 
টুষিয় নির্গত, করিবে । যে শল্য (শর অথবা" বাণ) অল্প বিদ্ধ হইয়া 

শরীরে সরলভাবে থাকে, ও যাহার কর্ণ (কাণি) না থাকে, তাহ 

অয়স্কান্তের দ্বারা বাহির করিবে । হৃদয়ে শৌকরূপ শল্য বদ্ধ থাকিলে, 

হর্ষোৎ্পাদনের দ্বারা অপনীত করিবে । শল্য দুইপ্রকারে বাহির 
করা যায়। যে শল্যের উদ্ধা্রিকে মুখ, তাহাকে নিয়দিক্ হইতে টানিয়! 

বাহির করিবে । এবং যে শল্যের নিয়দিকে 'মুখ, তাহাকে উদ্ধদিক্ 

হইতে টানি) বাহির করিবে। | 
শল্য বাহির করিবার কালে মৃচ্ছিত হইলে, শীতল জল অবসেচন 
করিবে, রোগীর মর্ম-স্থান রক্ষা করিবে, এবং মুহুমুছঃ শীতল জলের 

দ্বারা আশ্বাসিত করিবে । শল্য নির্গত হইলে, এবং শোণিনত-নিঃসরণ 

স্থগিত হইলে, "স্বেদণীয় হইলে অগ্নি ও দ্বত প্র্নতির দ্বারা সেই স্থানে 
স্বেদ দিবে, নচেৎ দগ্ধ করিবে এবং স্বত্ব ও "মধু লেপন করিবে। 
অনন্তর ব্রণ বন্ধন করিয়া, যেরপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহার 

উপদেশ দিবে । শল্য শিরাতে অথবা স্নাযুতে বিদ্ধ হুইয়! থাকিলে, 

অগ্রে শলাকার দ্বার! তাহা বিযুক্ত করিয়], পরে বাহির করিবে । যদি 
ব্রণের ফুলা-প্রযুক্ত শল্য আবৃন্ত 'হইয়]! থাকে, তবে ুলার চারাদিকে 

টিপিয়। শল্যে কুশ অথব। রচ্ছু বন্ধনপূর্র্বক টানিয়া বাহির করিবে। 

হাদয়ের কোন স্থানে শল্য বিদ্ধ হইলে, অগ্রে শীতল 'জল প্রভৃতির 
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দ্বার! রোগীকে ব্যাকুলিত করিবে, পশ্চাৎ যেরূপ সহজে বাহির কর! 
যার, সেইরূপে বাহির করিবে । শল্য যদ্দি এরূপ বিদ্ধ হয় যে, তাহাকে 

সহজে টানিয়৷ বাহির কর1 যায় না, তবে তাহাকে উৎপাটিত করিৰে 

(পাড়িয়া ফেলিবে)। যদি অস্থি-বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট অথব! অস্থিতে 
বিদ্ধ হয়, তবে পাদদ্বয়ের দ্বারা যন্ত্র ধারণ করিয়া, সেই যন্ত্রের দ্বারা 
শল্য ধরিয়া বাহির করিবে । শ্বয়ং অশক্ত হইলে বলবান্ লোকের 

দ্বার] ধরাইবে । অথব। ধন্গুকের গুণে শল্য বন্ধন করিয়। টানিয়া বাহির 

করিবে । শল্য অস্থিদেশে উর্ধমুখ হইয়। থাকিলে, হুড়ী প্রস্তর অথব! 

মুদগর প্রহারের দ্বারা সঞ্চালিত করিয়। বাহির করিবে । অস্থি অথব! 

অন্ত কোন দ্রব্য কঠ-মধ্যে তির্ধযক্-ভাবে বিদ্ধ হইলে, চুলের লুটা 
করিবে, ও সেই লুটা একটা দীর্ঘ সুত্রের এক দিকে দৃঢ় বন্ধন করিয়! 

কোনপগ্রকার দ্রব্য দ্রব্যের সহিত পান করাইবে। কণপর্যস্ত পান্ 
করিলে পর, বমন করাইবে॥ বমন করিতে করিতে যখন দেই লুটী 
কণ্ঠস্থ শল্যে জড়িত হইয়াছে বলিয়া! বিবেচনা হইবে, তখন হঠাৎ সেই 
সূত্রের অপর দিক ধরিয়! টানিবে। অথবা দত্ত-ধাবনের কোমল কাষ্টি- 
কার দ্বারাও বাহির কর। যাইতে পারে । তাহাতে বি ক-নালী 

ক্ষত হয়, তবে দ্বত মধু অথব! মধু শর্করা মিশ্রিত ব্রিফলা-চুর্ণ লেহন 

করিতে দিবে । অথব৷ অল পান করাইয়া অধোমুখে রাখিবে। সই 

অবস্থায় তাহাকে শব্দ করাইবে বা বমন করাইবে, অথব! তাহার গলা 

পধ্যস্ত ভম্মরাশিতে পুতিয়া রাখিবে। ভোজনীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ 

করিতে যদি কণ্ঠদেশে কোনপ্রকার, শল্য বিদ্ধ হয়, তবে পীড়িত 
বক্তির অজ্ঞাতপারে তাহার স্বন্ধদেশে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিবে, 

অথব। শ্নেহ, মদ্য বা জল পান করাহবে। বাহু, রজ্জু ব লতা-পাশের 

দ্বারা কঠদেশ পীড়িত হইলে (১), বায়ু প্রকুপিত হুইয়। শ্লেম্বাকে 
কুপিত করে। নেই কুপিত-শ্লেম্মার দ্বার শরীরের সকল দ্বার রোধ 

(১) ইহাতে গলাটেপ। ব। গলায় রজ্ছু দেওয়াও বুঝার 

৯৭ 
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হুইয়া মুখ হইতে লাঁলাত্রাৰ ও ফেন! .নিঃসরণ হয়, এঘং জ্ঞানশুন্য 
হইয়। পড়ে । সে স্থলে তৈলাদি-মর্দন ও ঘর্শ-নিঃসরণ করাইবে, এবং 

শিরো-বিরেচনার্থ তীক্ষ রদ (১) ও বাযু-শাস্তির নিমিত্ত অন্যান্য 

উপায় বিধান করিবে। 

শল্যের আকৃতি এবং স্থান বিবেচনা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন -প্রকার 

যন্ত্রের দ্বার তাহা! শরীর হইতে অপনীত করিবে । শল্য কর্ণ-বিশিষ্ট 

হইলে (তীরের ফলার মৃত কাণি থাকিলে), যুক্তির দ্বারা তাহ 

নির্গত করিবে। পূর্বোক্ত সকল উপায়ের দ্বারা যদি শল্য নির্গত ন1 

হয়, তবে যন্ত্রের দ্বার! তাহা নির্গত করিরে । শল্য নির্থত ন। হইলে, 

তীত্র বেদন। ও শোথ জন্মে, পাকিয়! উঠে, মথব1! অঙ্গের বৈকল্য ব। 

মৃত্যু পর্যন্তও হইয়া! থাকে । অতএব বৈদ্যে মত্তর-পূর্ব্বক শরীর হইতে 

শল্য বাহির করা কর্তব্য । 

অষ্টাবিংশতি অধ্যাঁয়। 
_ বিপরীতাবিপরীত ব্রণের বিজ্ঞান । 

পৃষ্প, ধূম এবং মেঘের দ্বারা যেমন ফল, অগ্নি এবং বৃষ্টির সম্ভাবন। 
জান। বায়, সেইরূপ রিষ্ট-চিহ্বের দ্বাঁ€। মৃত্যুর সম্ভাবনা জান। যায়। 

সেই সকল চিহ্ন সুক্ষ প্রযুক্ত, অনবধান প্রবুক্ত, বা শীঘ্র ব্যতিক্রম 

হওয়া প্রযুক্ত চঞ্চল অনভিজ্ঞ লোকে জানিতে পারে না। রিষ্টচিন্ত 
হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়! থাকে। ব্রাহ্মণ অথবা রসায়ন, তঁপস্তা 
বা জপ-পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা তাহ! নিবারিতত হইতে পারে। পঙ্িতের। 

বলেন যে, যেরূপ নানাপ্রকার নক্ষত্র-জনিত পীড়া কালে প্রকাশ 
পায়, মেইরূপ রিষ্ট"চিহ্ন প্রযুক্ত নানাপ্রকার পীড়! কালে প্রকাশ 

পায়। আধুহীন ব্যক্তির সঙ্বন্ধে প্রতাকার করিলেও সিদ্ধি হয় না। 

অতএব মকল রিষ্ট-চ্হ্ি বৈদ্যের বত পর্বক দেখা কর্তব্য। ব্রণের গন্ধ, 

(১) শো বঝেচন” হা বা অগ্ঠ উপায়ের দ্বারা মন্তক হইতে শ্লেছ। 
নিঃনারিত-করণ । | 
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বর্ণ অথব1 রস প্রভৃতির বিকৃতি হওয়াই পাঁকিবাঁর লক্ষণ। বাত পিত 

অথবা! শ্রেম্সা-জন্ত ব্রণ হইলে, ব্রণে কটু বা! তীক্ষ রস ও মাংস-গন্ধ হইয়! 
থাকে । শোণিত-জন্ত ব্রণ হইলে, আমিষ-গন্ধ হয়। সান্লিপাতিক ব্রণ 

হইলে, উভভগ্ন প্রকার লক্ষণই হইয়া! থাকে । লাজ, তিদীর তৈল অথব! 

অল্প আমিষ-গন্ধই ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ । অন্প্রকার গন্ধ হইলে বিকৃত 
গন্ধ বলা যায়। মদ্য চন্দন ঘ্বত পুষ্প পদ্মচন্দন চম্পক অথবা অন্ত 

কোনপ্রকার সদ্গন্ধ, মুত্যুসস্তাবিত ব্যক্তির ব্রণেই হইয়! থাকে । কুকুর, 
অশ্ব, মৃষিক, কাঁক, পূতি অথবা শু মাংস ব! মতকুণ (ছারপোকা), ব্রণে 

এই সকল-গন্ধ, অথব1 পঙ্ক ব! ভূমি-গন্ধ হওয়াও ভাল নহে। পিত্ত- 
গ্রকোপপ্রযুক্ত ব্রণে ময়নাফল, কুম্কুম বা কন্ধুষ্ঠ সদৃশ বর্ণ হইলে, এবং 
তাহাতে দাহ বা চোষ ন| থাকিলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । শ্লেক্াঁ 

জন্য ব্রণ যদি কণ,যুক্ত, স্থির, খেত এবং স্সিগ্ধ হয়, ও তাহাতে দাঁহ ও 
অন্যপ্রকাঁর যন্ত্রণা থাঁকে, তবে বৈদ্য সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । 

বাহার বাঁত-জন্য ব্রণ হইয়া, কৃষ্ণ-বর্ণ, অন্ন-আ্রাবী ও মর্মতাঁপকর হয়, ও 

তাহাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা*ন1 থাকে, তাহাঁকেও বৈদ্য পরিত্যাগ করিবে । 

যাহার ব্রণ, ত্বক ও মাংসে স্থিত হইয়! স্নেহ-যুক্ত দেখায়, ঘুর করে, জালা 

করে, ও তাহা হইতে শব্দ সহকারে বায়, নির্গত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ 

করিবে । যে ব্রণ, মর্ম-স্থানে সম্ভৃত হইয়। অত্যর্থ-বেদন।-বিশিষ্ট হয়, যে 

ব্রণ, বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ-বিশিষ্ট, অথবা! অন্তরে শীতল বাহিরে 

দাহ-বিশিষ্ট, যে ব্রণ, শক্তি কুস্ত ধ্বজ রথ অশ্ব হস্তী বৃষ অথব! অষ্টালিকা 
সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট,যে ব্রণচুর্ণ-লিপ্ত না,হইয়াও চুর্ণ-লিপ্ডেরান্তায় দেখায়, 

যে ব্রণের জন্য বলক্ষয় ও মাংসক্ষয় এবং শ্বাঁস£ুকাস অরুচি প্রভৃতি উপ- 

ভ্রব জন্মে, যে ব্রণ মর্মস্থানে জন্মিয়া অতিশয় পুয-রক্ত-বিশিষ্ট হয়, অথবা 

সম্যক্রূপে প্রতীকার করিলেও যে ব্রণ আরোগ্য হয় না, আপনার যশ- 
রক্ষার নিমিত্ত বৈদ্য সেই সকল ব্রণ-রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । 

০০ 
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একোনত্রিংশতম অধ্যায় । 
বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন স্বপ্ন নিদর্শনীয় অধ্যায় । 

দুতের (১) দর্শন সম্তাধণ বেশ ও কার্য, নক্ষত্র বেল! তিথি নিমিত্ত 

শকুন (২) ও বায়, এবং বৈদ্য স্থান ও বাক্য দেহ মনের কার্ধ্য, এই 
সকলের দ্বারা রোগীর শুভাশুত জানা যায়।. যে দূত পাষণ্ড অথব| 
চারি আশ্রমের মধ্যে কোন একটা আশ্রমাবলম্বী,ঃ সেই দূতই রোগীর 
পক্ষে মঙ্গল-সূচক। এ ভিন্ন অন্যপ্রকার দূত রোগীর পক্ষে অমঙল- 

সূচক । নপুংসক নিন্দাকারী বহত্ত্রীবিশিষ্ট ব। অনেক-কার্ধ্য-বিশিষ্ট 
হওয়!, গর্দীত উদ বা রথে আগমন, অথব! এই সকল সংযুক্ত অন্ঠ 

বাহনে আগমন করাও, দূতের পক্ষে প্রশস্ত নহে। পাশ দণ্ড বা 

কোনপ্রকার শত্ত্রধারী, শুরু ভিন্ন অনাগ্রকার বস্ত্র পরিধান-কারী, 

দক্ষিণ স্কন্ধে আর্দ্র জীর্ণ মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয়-ধারী, ন্যানাধিক 'অঙ্গ- 
বিশিষ্ট (৩), উদ্বিগ্ন, বিকৃত, উগৃমৃত্তি অথব রুক্ষ নিষ্ঠর-ভাষী, এই 
সকল প্রকার দৃতও মঙ্গল-সূচক নহে। তৃণ বা কাঠ ছেদন করা, 

নাসিক স্তন বস্ত্রের প্রাস্তভাগ অনামিক] ক্কেশ নথ বারোম স্পর্শ 
করা, বা শরীরের দ্বারে (৪) হৃদয়ে গণ্ড-দেশে মন্তরকে বক্ষঃস্থলে বা 

কুক্ষিদেশে হাত দেওয়া, বা কপাল-খণ্ড প্রস্তরথণ্ড ভন্ম অস্থিতুষব৷ 

খঙ্লার করে ধারণ কর! বা ভূমিতল বিলেখন করা, কোন দ্রব্য নিক্ষেপ 

করা, ব! মৃত্তিকা-খণ্ড ভেদ করা, দূতের পক্ষে এ সকল কাধ্যও প্রশস্ত 

নহে। তৈল ব! কর্দমে শরীর স্নিগ্ধ হওয়া বা অসার পর ফলব! 

সেইরূপ অন্য কোন দ্রব্য হস্তে ধারণ কর1, নখের দ্বার! নখ বা হস্তের 

হার! চরণ স্পর্শ করা, বা হস্তে চর্ম্মপাদক1 ধারণ করাও দূতের পক্ষে 

অপ্রশত্ত। বিরত ব! ব্যাধি কর্তৃক পীড়িত, বা বামাচারী, রোদন- 
সপ শিপ ০ ০ সপ | পা পি 

(১) বৈদ্যের নিকট রোগের সংবাদ লইয়! যে যায়, তাহাকে এ স্থলে দূত কছে। 
(২) “শকুন” অর্থাৎ শুভাশুভম্চক নিমিত্ত) যেমন বাহু-ম্পন্দন ও কাকাদি-দর্শন। 
(৩) কোন অঙ্গ ছোট, কোন অঙ্গ বড়। 

(৪) মুখ) চক্ষু, নাদিক1, প্রআাব-ছ্বার ও মল-দ্বার প্রভৃতি নয়টীকে শরীরের দ্বার কছে। 
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কারী, শ্বাস-রোগনুঅথবা বিকৃত-দৃষ্টি বিশিষ্ট, অথবা যে ব্যক্তি বৈদ্যের 
দক্ষিণভাগে বদ্ধাঞ্তলি হইয়া! এক পদে দণ্ডায়মান থাকে, এরপর দুতও 
ভাল নহে। বৈদ্য যদি দক্ষিণ-মুখে বা অপ্রবিত্র স্থানে অগ্নি প্রজলিত 
করিয়া! পাক করিতে থাকে, ব/ অন্ত কোন ক্রুর কর্ম করিতে থাকে, 

অথবা! উলঙ্গ হইয়া ভূমিতে শন্নন করিয়া! থাকে, বা মল মুত্র ত্যাগ 

করিতে থাকে, অথবা বদি মুক্ত-কেশ, খ্িন্ন-কলেবর বা'ব্যাকুল থাকে, 

তবে 'তাহার নিকট গমন করা প্রশস্ত নহে। বৈদ্য পিত-কৃত্য ব! 
দৈব-কার্ধ্য করিলে, অথব! উৎপাত দর্শন করিলে, সে দিবস বৈদ্যের 
নিকট যাওয়া কর্তব্য নহে। মধ্যান্নে অর্ধরাত্রে প্রাতঃকাঁলে সায়ং- 
কালে, অথবা কৃত্তিক! আর্দ্র অশ্লেষা মা মূল পুর্ব্বফন্তুনী পুর্ববা- 
ষাট! পূর্ববভাদ্রপদ ব! ভরণী নক্ষত্রে, অথব! চতুর্থী নৃবমী ষষ্ঠী বা অমা- 
বস্ত। ও প্রতিপদের সদ্ধি-কালে, বৈদ্যের নিকট গ্রমন করা কর্তব্য 
নহে। মধ্যাহ-কালে অগ্রি-তাপে তাপিত *ও ঘর্ম্াক্ত হইয়া বৈদ্যের 

নিকট গমন কর।"পিত্তরোগের পক্ষে প্রশস্ত নহে, কিন্তু কফ-রোগের 

পক্ষে মঙ্গল-স্চক। এই বিবেচন। করিয়া] বাযুজন্য অথবা! দ্বিদোষ- 

জন্য অথব! সান্িপাতিক রোগে দূতের লক্ষণালক্ষণ নির্ণয় করিবে । 
রক্তপিত্ত, অতিসার ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগেও এইরূপ দূত ও বৈদ্যের 

সমাগম নির্ণয় করা প্রশস্ত । এই নিয়ম অন্থসারে অন্যান্য রোগেও 

দুত বৈদ্যের সকল লক্ষণ বিবেচনা করিবে । যে দূত শুর্ল-বস্ত্র-পরি- 
ধানকারী, শুচি, গৌর অথবা শ্তাম বর্ণ, প্রিয়দর্শন এবং সজাতি ও 
সগোত্র, সেই দূতই কাধ্যকাত্রী। বে দূত ০গাযানের দ্বারা আগত, 

সন্ত্ট, পাদ দ্বারা শুভ-চেষ্টা-কারী, ধৃতিমান্, ণিধিজ্ঞ, কালজ্ঞ, স্বাধীন, 

প্রতিপপ্িশালী এবং অনস্কৃত, সেই দুতই কাণ্যকাঁদী। যে দূতের 

সমাগম-কাঁলে বৈদ্য সম ও পণিত্র স্থানে পুর্বমুখে উপখিষ্ট, শুচি ও 

উদ্বেগ-শৃন্ত থাকে, সেই দূত কাধ্যকারী। মাংস জল-কুস্ত ছত্র ব্রাহ্মণ 

হত্বী গে। বৃষ এবং শুকু-বর্ণের দ্রব্য, দূতের যাত্রীকাঁলে এই নকল 
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দৃষ্ট হওয়1! মঙ্গলঞ্জনক।- পুভ্রব্তী স্ত্রী, সবৎস1 গাভী, অলম্কৃতা কন্যা, 
অপর ফ'ল, মতস্ত মোদক দধি সুবর্ণ যবপাত্র রত্র, বিশুদ্ধমনা রাজা, 
প্রজ্বলিত অগ্নি, অশ্ব হংস চা'ষ-পক্ষী, ময়ূর, বেদধবনি, ছুন্দুভি মেঘ শঙ্খ 

বেণু বা রথের ধ্বনি, সিংহ ব। বৃষের নাদ, ১অশ্বের হেষা শব্দ, গজের 

বৃংহিত শব, অথব! বাঞ্ম-ভাগে স্থিত পেচক, এই সকল দর্শন বা শ্রবণ 

দূতের শুভ- যাত্রার পক্ষে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। পত্র পুষ্প ও ফল-যুক্ত সক্ষীর (১) 
অক্ষত বৃক্ষ দর্শন করিলে, জীব-কর্তৃক আশ্রিত নভোমণ্ুল) গৃহ ধবজ 

তোরণ বা বেদিক] দর্শন করিলে, পশ্চাস্তাগে প্রশান্ত দিকে মধুরভাবে 

সম্ভাষণ করিলে, এবং ধন বা বাম-ভাগস্থিত শকুন দর্শন করিলে, 

কাধ্য সিদ্ধ হয়। স্বভাবতঃ বা বভ্রধাত-জনিত শুষ্ক বৃক্ষ, অথবা লতা- 

জড়িত বা কণ্টক-যুক্ত বৃক্ষ, প্রস্তর অস্থি ঝিষ্ঠ। তুষ অঙ্গার পাংগু 
চৈত্য (২) বাঁ বন্সীক দর্শন করিলে, বিষম স্থানে স্থিত হইয়া ককর্ণ- 

স্বরে সম্ভাষণ করিলে, অব! সন্মুথে দ্িকদাহ-কালে কেহ সম্ভাষণ 
করিলে, কার্ধ্য সিদ্ধ হয় না। যে সকল পক্ষীর পুং-সংজ্ঞ। তাহার! বাম 
ভাগে স্থিত হইলে, অথবা যাহাদিগের স্ত্রী-সংজ্ঞা তাহারা দক্ষিণ ভাগে 

স্থিত হইলে, মঙ্গলসূচক হয়। কুকুর ও শৃগূলের দক্ষিণ হইতে বামে 

গমন, এবং নকুল ও চাষ-পক্ষীর বামে গমন মঙ্গলসূচক । শশকের সর্পের 
তাস-পক্ষীর বা পেচকের, কোন দ্দিকে গমনই শুভসূচক নহে। গো! 
বা কৃকলাসের দর্শন বা! শব্দও অপ্রশস্ত। অনিষ্ট-লক্ষণ-যুক্ত দুতেব ন্যায় 
এই সকল অনিষ্ট-দর্শন ও অশুভ-সুচক ।.কুল্লখ তিল কাপাস তৃষ পাষাণ 

বা ভন্ম যুক্ত, অথবা, অঙ্গার তৈল:ও কর্দম-পূর্ণ পাত্র অপ্রশন্ত। ' মদ্য ব! 
রক্ত সব্প-পুরিত পাত্রও অপ্রশস্ত। পথিমধ্যে শুষফ পলাশ ব। শব- 

কাষ্ঠের সমাগম ও পতিত নীচ দীন অন্ধ বা শত্রুর দর্শন শুভসূচক 

নহে। মুছু শীতল অনুকুল ও স্থগন্ধি বাঁধ শুতসূচক। থর উ্ণ অনিষ্ট 
পিসী পাপা | পাস 

(১) *সক্ষীর" যাহার ছুপ্ধের নায় আট। আছে। 

(২) “চেত্য” গ্রামে পুজিত বুক্ষ, অশ্বথ বট প্রভৃতি । 
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গন্ধ এবং প্রতিকূল বাঁযু অশুভ-স্চক। গ্রন্থি, অর্ধ,দাদি রোগে ছেদ 

শব্দ (ছেদ করিলে যেরূপ শব্ধ হয়, সেইরগ্র শব্দ ) প্রশস্ত । 'বিদ্রধি। 

উদূর ও গুম রোগে ভেদ-শব প্রশস্ত । ঘ্ক্ত-পিত্ত বা অতিসার রোগে 
রুদ্ধ শব্দ প্রশস্ত। এইপ্রকার ব্যাধি-বিশেষে শব্দের শুভাশুভ 

বিবেচনা! করিবে। কাতর-স্বর্র বা রোদন-ধবর্নি, বমন বাযুত্যাগ বা 

পুরীষের শব্দ, গণ্দিভ ব! উদ্ট্রের শব্দ, নিষেধ-বাকা, "ভগ্ন ক্ষুত পতন বা 

আঘাতের শব্দ, অশুভ-সুচক। যাত্রা-কালে বৈদ্যের মন উদ্বিগ্ন হওয়াও 
অমঙ্গলের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বৈদ্য এবং রোগী উভয়ের যাত্রার 

পক্ষেই গুভাশুভ-সুচক । “কেবল যাত্রাকালে পথে এবং প্রবেশের 

দ্বারে এই সকল লক্ষণ কার্ধ্যকর। আবাসের প্রতি দ্বারে অথবা গৃহ- 
মধ্যে প্রবেশ করিলে কাধ্যকর হয় না। উর্ধধপাদ-খটা, মদ্য জল বসা 
তৈল তৃণ ভগ্ন অঙ্গহীন নপুংসক দিগণ্বর মুণ্ডিত-মস্তক ব! কৃষ্ণ-বন্ত্র- 

ধারী, যাত্রা বা প্রবেশ কালে এই সকলের দর্শনও মর্গলসূচক নহে। 

গণ্ড ব৷ সম্কর-জাতিস্থ বাঞ্তির স্থানান্তরে গমন, ভূমি, খননপুর্র্বক উৎ- 

পাটন, ভঙ্গ, পতন বা নির্গমন, এ পকলও মর্লসূচক নহে। বৈদ্যের, 

আসনাভাবে বা রোগীর অধোমুখে অবস্থিতি, অথবা! বৈদ্য সহিত 

সম্ভাষণ করিবার কাঁলে রোগী যদি অঙ্গ বা শষ্য আকুঞ্চন করে, অথবা 

তাহার কর পৃষ্ঠ বাঁ মন্তরু কম্পিত হয় বা শ্বয়ং মদ্দন করে, বা বৈদ্যের 

হস্ত লইয়। মস্তকে বা বক্ষঃন্থলে রাখে, অথবা আপনার অঙ্গ মার্জন 
করিতে করিতে উর্ধদৃষ্টে, বৈদ্যের প্রতি প্রশ্ন করে, এপ্রকার রোগী 

আরোগ্য হয় না। যে রোগীর গৃহে *বদ্য পূজিত ন! হয়, সে আরোগ্য 

হয় না। যাহার গৃহে বৈদ্য সমাদৃত হয়,” সেই আরোগ্য লাভ করে। 

দৃতাদির শুভাশুভ লক্ষণের দ্বার! রোগীর শুভাশুত ঘটে, একারণ বৈদ্য 
সকল শুভাশুভ লক্ষণ লক্ষ্য করিবে । 

অতঃপর শুভাশুত-সূচক স্বপ্র-বিবরণ কহিতেছি। যে বাক্তি স্বপ্রে 

আপনাকে ব। সুদ জনকে পীড়িত দেখে, ম্নে ব্যক্তি তৈলাক্ত বা 
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দ্বতাক্ত শরীরে করভ ব্যাল গর্দভ বরাহ বা মহিষ আরোহণ করিয়! 
দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, স্বপ্পে রক্ত-বন্ত্র-পরিধানা কৃষ্ণবর্ণা, মুক্ত- 

কেশী স্ত্রী যাহাকে বন্ধন করিয়! লইয়া! হান্ত ও নৃত্য করিতে করিতে 

দক্ষিণাভিমুথে গমন করে, অন্ত্যাবসায়ীর! যাহাকে দক্ষিণাভিমুখে 

লইয়! যায়, প্রেত বা সন্যাসী যাহাকে আলিঙ্গন করে, অথব! বিকৃত" 

মুখ ব্যান প্রভৃতি যাহার মস্তক আঘ্রাণ করে ; স্বপ্নে যে ব্যক্তি তৈল 

ব] মধু পান করে, বা পক্ষকে নিমগ্ন হয়, বা. অঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া 

হাস্ত ও নৃত্য করে, ব1 দিগন্বর হইয়। মস্তকে রক্ত মাল্য ধারণ করেঃ ব1 

মতস্ত যাহাকে গ্রাপকরে, বা যেব্যক্তি জন্নীর শরীরে প্রবেশ করে 3 

যাহার বক্ষঃস্থলে বংশ নল বা তালগাছ জন্মে, যে ব্যক্তি পরাজিত হত 

ব। কাকাদি কর্তৃক অভিভূত হয়, বা যে ব্যক্তি তারকাদির্ পতন বা 

দ্ীপ-নাশ দেখে, বা যাহার দৃষ্টি-নাশ হয়? স্বপ্নে যে ব্যক্তি দ্রেবতা-দর্শন 

বা ভূমি-রুম্প অনুভব করে, যাহার বমন ও বিরেচন হয়, বা সকল দস্ত 

পতিত হয়; সিমুল পলাশ নিঘ, বা পুষ্প-যুক্ত কাঞ্চন-বৃক্ষে, বা যূপ বল্মীক 
বা চিতাতে যে ব্যক্তি আরোহণ করে; যে ব্যক্তি কার্পাদ তৈল 

পিণ্যাকু লৌহ লবণ বা তিল স্প্রে প্রাপ্ত হয়, ব৷ অন্ন ভোজন বা মদ্য- 

পান করে; সেব্যক্তি নুস্থ অবস্থায় থাকিয়া! এরপ স্বপ্ দেখিলে পীড়িত 

হয়, এবং পীড়িত অবস্থায় দেখিলে তাহার মৃত্যু হয়। আপন স্বভাবান্ু- 

ফায়ী স্বপ্ন দর্শন করিলে, প্র বিস্ৃত হইলে, অথবা দিবসে যে বিষয় 

চিন্তা! করা যায়, সেই বিষয় স্বপ্নে দেখিলে, স্বপ্ন বিফল হয়। অর-টরাগে 
কুকুরের সহিত, শোষ-রোগে বানরের সহিত, উন্মাদ-রোগে রাক্ষসের 
সহিত, এবং অপনম্মাররোগে €প্রতের সহিত্ব শ্বপ্নে সথ্যভাব হইলে, 

স্বপ্নে মেহ বা অতিসার-রোগী জলপান করিলে, কুষ্ট-রোগী শ্নেহ-্রব্য 
পাঁন করিলে, গুল্স-রোগে কোষ্ঠ-দ্রেশে ও শিরো-রোগে মস্তকে বৃক্ষোৎ 

পতি হইলে, বমন-রোথে পিষ্টক ভক্ষণ করিলে, -পাঁও.রোগে হরিপ্র 

ভক্ষণ করিলে, এবং.রক্ত-পিত্ত রোগে শোণিত পান করিতে, মৃত্যু হয়। 
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অতঃপর শুভ-সুচক স্বপ্লের বিষয় কহিতেছি। দেবতা দ্বিজ গে! 

বুধ ভ, জীবিত স্থন্থদ, প্রজলিত অগ্নি বিপ্র অথবা নির্মল জল স্বপ্পে 

দর্শন করিলে, মঙ্গল ও আরোগ্য লাভ হয়। শুত্র বস্ত্র বা মাল্য, মাংস 
মত্ত বা ফল স্বপ্নে প্রাপ্ত হইলে, ধন-লাভ এবং ব্যাধিশাস্তি হয়। 

বৃহৎ অট্টালিকা, ফল-যুক্ত বৃক্ষ, তন্তী বা পর্বতে আরোহণ করিলে দ্রব্য- 

লাভ ও ব্যাধির শাস্তি হয়; পঙ্কিল-জঙ্-পূর্ণ ও তরঙ্গ-বিশিষ্ট নদ নদী 

বা সমুদ্র পার হইলে কল্াযাণ-লাত ও বাধি-শাস্তি হয়। উরগ জলৌক! 

বাত্রষ্র দংশন করিলে আরোগ্য ও ধন-লাভ হয়। পীড়িত ব্যক্তি 

এইরূপ .কোন প্রকার শুভ শ্বপ্র দেখিলে, তাহাকে দীর্ঘায়ু বলিন! 

জানিবে ও তাহার চিকিৎস1 করিবে । 

ত্রিংশত্তম অধ্যায় । 
পঞ্চেত্ত্রিয়ের দ্বার বিপরীত জ্ঞান । 

শরীর ব1 স্বভাবের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলেই, তাহাকে সামা- 

ন্যতঃ অরিষ্-লক্ষণ বলা যায়। এক্ষণে তাহার বিশেষ কহিতেছি, 

শ্রবণ কর। ব্যক্তি অভাবে যে বিবিধপ্রকার শূন্যসম্ভৃত শব্দ শ্রবণ 
করে, সমুদ্র-পূর বা মেঘের শব শ্রবণ করিয়৷ অনাপ্রকার শবের ন্যায় 

জ্ঞান করে, যে বাক্তি গ্রামা শব্কে অরণ্যের ন্যায় বা! অরণ্য শবকে 

গ্রাম্যের ন্যায় অনুমান করে, যে বাক্তি শক্রর বাক্যে হৃষ্ট ও সৃহদ্বাক্যে 

কুপিত হয়, অথবা যে ব্যক্তি সুহ্ৃদ্বাক্য শ্রবণ না করে, তাহার আয়, 

শেষ হইয়াছে বলিয়। জাঁনিবে। যেন্ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল বলিয়া! ব৷ 

শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গৃহণ করে, বা শীত-প্রযুক্ত রোমাঞ্চ হইয়াও 

গাত্র-দাহে পীড়িত হয়, গান্র অতিশয় উষ্ণ থাকিলেও যে ব্যক্তি শীত- 

প্রযুক্ত কম্পিত হয়, প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে ব্যক্তি 
জানিতে না পারে, যাহার গাত্র পাংগু-বিকীর্ণের নায় দেখায়, যাহার 

শরীরে অকন্মাৎ বর্ণাস্তর বা রেখা জন্মে, ম্নান এবং চন্দন-লেপন 



১৪২ শশ্রুত । 

করিলে যাহার শরীরে নীলমক্ষিকা আশ্রয় করে, অকন্মাৎ যাহার 
শরীর হইতে সুগন্ধ নিঃস্থত হয়, তাহার আয়$শেষ হইয়াছে বলিয়! 
জানিবে। যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদ 'করিয়া অন্যপ্রকার 

রম বলিয়া বিবে্টনা করে, সকলপ্রকার ভুক্ত-রস ক্রমশঃ যাহার দোষ 

ধৃদ্ধি করে, অথব! মিথ্যা আহারের দ্বারা যাহার দোঁষ-বৃদ্ধি ও অগ্নি- 

মান্দ্য হয় তাহার আয়,ঃশেষ হইয়াছে বলিয়া! জানিবে। যেব্যক্ি 

কোন রসই জানিতে ন। পারে, বা সুগন্ধ ব1 দুর্গন্ধ জানিতে ন! পারে, 

অথবা যাহার শ্বাণশক্তি একেবারে নাশ হয়, তাহার. আয় ঃশেষ হই* 

য়াছে বলিয়! জানিবে। শীত উঞ্ণ হিম প্রভৃতি কাল, অবস্থা ব৷ দিক্ 

বা অন্য কোন ভাব যেব্যক্তি বিপরীত-ভাবে গৃহণ করে; দিবা- 

ভাগে যেব্যক্তি গহ নক্ষত্রাদি প্রজলিতের ন্যায় দর্শন করে; নিশা- 

কালে অস্ত সূর্য্য বা দিবা-ভাগে চন্ত্রকিরণ, মেঘ-শুন্য আকাশে ইন্দ্র 
ধন্ধু বা বিদ্যুৎ, ব! নির্মল আকাশে তড়িদ্-যুক্ত কষ্জ-বর্ণ মেঘ, আকাশ- 

মণ্ডল অট্টালিকা এবং বিমান-যানে পুর্ণ অথবা মেদিনীমগ্ডল ধূম 

নীহার ব! বস্ত্রের দ্বার আবৃতের ন্যায় দর্শন করে, তাহার আয়ঃশেষ 

হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সকল লোক পূদীপ্ত অথবা 
জল-প্রাবিতের ন্যায় দর্শন করে, অথব] যে বাক্তি নক্ষত্র-যুক্ত অরুন্ধতী, 

রব নক্ষত্র বা আকাশ-গঙ্গ! দেখিতে না পায়, তাহার আয়,ঃশেষ হই- 
য়াছে বলিয়। জানিবে। যেব্যক্তি আপনার ছায়া উঞ্ণ জলে বা জ্যোৎ- 

মার আদর্শে ১) দেখিতে না পায়, অথব। সেই ছায়। অঙ্গহীন ব! 

(১) অবারিত ও সমতল স্থানে দণ্ডায়মান হইয়।, একা গ্রচিন্তে ্ ষণকাল জ্যোৎস্না 

কিরণে ভূমিতলে আপনার ছায়। স্থির-নেত্রে দর্শন করিবে । অনন্তর হঠাৎ মস্তক উত্তো- 

লনপূর্বক নির্মল আকাশ-তলে আপন ছায়া! দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রান্তরে এরূপ 
বণিত আছে যে, সেই ছায়া মন্ত কশূন্য দেখিলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, এবং ভিন্ন 

ভিন্ন অঙ্গ হীন দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঘাত বা আত্মীয় লোকের মৃত্যু হয়। কোন কোন 

তন্ত্রের মতে এইক্প ছায়।-দর্শন প্রাতঃকালে কর্তব্য । 
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বিক্ৃতরূপে দেখিতে পাদ, ব! কুকুর কাক গৃধ প্রেত যক্ষ রাক্ষস বা 

পিশাচের ন্যায় বিকৃতভাবে দেখে যে ব্যক্তি নিধ্ম অগ্নিকে ময়ূরের 

ক সদৃশ দর্শন করে, সে ব্যক্তি স্বস্থ থাকিলে পীড়িত হয়, এবং 
পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। 

এন্ষত্রিংশত্তম অধ্যায় । 
ছায়াদির দ্বার! মৃত্যু-লক্ষণ-নির্ণয় | 

স্তাব লোহিত নীল ব1 পীত-বর্ণ ছায়া যাহার অস্থগমন করে, 
তাহার মৃত্যু আসন্ন। লজ্জা গ্রী বল তেজঃ স্থৃতি এবং শরীরের প্রভা 

ঘাহার হঠাৎ নাশ হয়, অথব। পূর্বে এসকল গুণ না থাকিয়াও যাহার 

হঠাহ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্ন-কাল উপস্থিত। যাহার নিম্ন ওষ্ঠ 

পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উতক্ষিপ্ত, অথবা! উভয় ওষ্ঠই জাম-ফলের 

ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তাহার জীবন ছূর্লভ। যাহার দন্ত ঈষ্কৎ রক্ত 

বা শ্তাব বর্ণ এবং পতিত হয়, অথবা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার 

আঘুঃশেষ হইয়াছে জ্ঞানিবে॥। যাহার জিহ্বা! কৃঙ্চ-বর্ণ স্তব্ধ অবলিপ্ত 

ও কর্কশ (অসমান) এবং স্ফীত, যাহার নাপিক| বক্র স্ষ,টিত শু 

অবনত ব। উন্নত, যাহার লোচনদ্বয় ক্ষুদ্র বিষম (একটা ছোট একটা 

বড়) স্তব্ধ রক্ত-বর্ণ ও অধোতৃষ্টি-বিশিষ্ট, এবং চক্ষু হইতে নিরস্তর জল 

পড়ে, সে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। 'যাহার কেশ সীমস্ত-যুক্ত (সীতে 
কাটার ন্যায়) ছুই পার্খে বিক্ষিপ্ত, ভ্রক্ষুদ্র বা বিস্তৃত, এবং চক্ষুর 

পক্ম ছিন্ন, সে রোগী শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে | অথবা যেরোগী মুখ- 
স্থিত অন্ন গ্রাস করিতে পারে না, মন্তকও সরলভাবে ধারণ করিতে 

পারে না, একা গ্রদৃষ্টি এবং অচেতন, মে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়। 
রোগী সবলই হউক বা ছুর্ধলই হউক, ঘত্বপূর্ব্বক তুলিয়৷ রসাইলে 
যে মুচ্ছিত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । যেরোগী উত্তান-ভাবে 

(চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া! পাদদ্বয় আকুঞ্চন করেঃ অথব। সর্বদ। 



১৪৪ সুশ্রচ্ত। 

প্রসারণ করিতে অভিলাষ করে, সে রোগী বাচেনা। বে রোগীর 

হস্ত পদ শীতল, এবং উর্ধখ্বাস ছিন্নশ্বাস বা কাকোচ্ছাস হয় (কাকের 

ন্যায্স মুখ ব্যাদান করিয়! শ্বাস ফেল1), তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। 

যাহার নিদ্রা! ভঙ্গ হয় না, অথব। যে সর্বদ! জাগ্রত থাকে, ও কোন 

কথা বলিতে উদ্যত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, অভিজ্ঞ বৈদ্য সে রোগীকে 
পরিত্যাগ করিবে । যেরোগী নিম্ন-ওষ্ঠ লেহন করে, উদগার তোলে 

এবং প্রেতের সহিত সম্ভাষণ করে, সে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীর 
কোনপ্রকার বিষ কর্তৃক দূষিত না হইয়াও যাহার লোম-কুপ হইতে 

রক্ত নির্গত হয়, সে রোগী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাতাঠিল! 

রোগে যাহার অষ্ঠিল। উদ্ধগামিনী হইয়! হৃদয়ে উঠে, এবং তজ্জনিত 

যন্ত্রণা ও অন্নে অরুচি জন্মে, সে রোগীর অবশ্থই মৃত্যু হয়। অন্য 

কোন উপদ্রব ব্যতিরেকে পুরুষের পাদ স্ফীত হইলে, অথব! নারীৰ্ 

গুহদেশ ব! মুখ স্ফীত হুইলে, মৃত্যু হয় । অতিসার জবর হিক্কা বমি 
এবং অও ও মেড্রদেশ স্ফীত, শ্বাস রোগীর অথব! কাস-রোগীর এই 
সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ঘন, অতিশয় 

দ্বাহ, হিক্ক। এবং শ্বাস, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে বলবান্ রোগীরও প্রাণ- 

বিয়োগ হয়। হযে রোগীর জিহ্বা হ্বাব-বর্ণ হয়, বাম চক্ষুঃ বসিয়| 
যায়, এবং মুখে ছর্গন্ধ জন্মে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । যে রোগীর 

নেব্র-জলে মুখ পৃ হয়, পাদদ্ধয়ে ঘন্ম হইতে থাকে, এবং চক্ষুঃ আকু-. 

লিত হয়ঃ যাহার শরীর হঠাৎ অতিশয় লঘু বা অতিশয় ভার বোধ 

হইয়। উঠে, অথবা যাহার বমনে পক্ক মত্শ্। বস! তৈল ঘ্বত বা মৃষ্টের 
ন্যায় গন্ধ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যাহার ললাট পধ্যস্ত যৃক! 
(উকুন) ধরে, প্রদত্ত বলি (ভক্ষ্য-দ্রবয) কাকাদি গ্রহণ না করে, এবং 

রতি-প্রবৃত্তি না থাকে, তাহারও মৃত্যু উপস্থিত। যে রোগীর জর 

অতিসার ও ফুল! এই তিনই প্রবল, এবং বলে ও মাংসে অতিশয় ক্ষীণ, 
তাহাকে কেহই চিকিৎসা করিতে পারে না! ॥ শরীর অতার্থ ক্ষীণ 
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হইলে, রুচিকর, মি ও হিতকর অন্ন-পানের দ্বারা যাহার ক্ষুধা ও 
তৃষ্চার শান্তি ন হয়, তাহার আসন্ন মৃত্যু জানিবে। গ্রহ্ণী শিরঃশৃল, 

কোষ্ঠ-শুল অতিশয় পিপাসা! ও বলহানি, এককালে যাহার এই সকল 
উপদ্রব ঘটে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। পুর্ব-জন্ব-কৃত কর্খ প্রযুক্ত, 
বিপরীত উপচার (প্রতীকার) প্রযুক্ত, এবং জীব অনিত্য প্রযুক্ত, মৃত্যু 

হইর1 থাকে। প্রেত ভূত পিশাচ ও রাক্ষলা্দি মরণাভিমুখ ব্যক্তির 
নিকট আগমন করে, ও রোগীর মৃত্যু কামনা! করিয়! তাহার সকল 

ওষধের বা্য-হানি করে, একারণ আমুহ্ণন ব্যক্তির কোণ গ্রতীকার 
সফল হয় না। 

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় । 
স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি। 

শরীরের যে অঙ্গ স্বভাবতঃ ষেপ্রকার হইয়া] থাঁকে, তাহার 
অন্তথ। হইলে মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। বখা,-_শুরুবর্ণের কৃষ্ণতা, 

কৃষ্ণবর্ণের শুর্ুতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্তপ্রকার বর্ণ ওয়, স্থিরের 

অস্থিরত!, অস্থিরের স্থিরতা, স্থলের কৃশতা বা! কৃশের স্থুলতা, দীর্ঘের 
হুশ্বত্ব বা হুম্বের দীর্ঘতা, অথবা! কোন অঙ্গ হঠাৎ শীতল উঞ্ণ সিদ্ধ 

রুক্ষ বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া, শরীরের সম্বন্ধে এইপ্রকার সকল. ঘট- 

নাকে শ্বভাবের বিপরীত বল! ঘায়। শরীরের কোন অন্গ স্বস্থান 

হইতে স্থলিত উৎক্ষিপ্ত অবক্ষিপ্ত পতিত নির্গত অন্তর্গত গুরু বা লঘু 
হওয়াও স্বভাবের বিপরীত।' শরীরে অকস্মাৎ প্রবাল-বর্ণ-বিশিষ্ট ব্যঙ্গ 

(চাকা চাঁক। দাগ বিশেষ) জন্মান, ললাঁটের সিরা সকল দৃষ্ট হওয়া, 
নাসাদণ্ডে (নাকের ভাটীতে) পিড়ক উৎপত্তি, প্রভাতকালে ললাটে 

ঘন্ধ-নিঃসরণ, নেত্ররোগ ন। থাকিলে ও অশ্র-ধার। পতন, মন্তকে গোময়- 

চুর্ণের হায় ধূলি দর্শন) অথবা মস্তকে কপোত কক্ক প্রভৃতি পন্মীর 

পতন, ভোজন ন! করিলেও মল মৃত্রের বৃদ্ধি, বা ভোজন করিলেও 
১৩ 
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মল মৃত্রের অভাব, স্তন-মূল হাদয় বা বক্ষঃস্থলে যেদনা, কোন অঙ্গের 

মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয় দিক্ কৃশ, অথব। মধ্যস্থল কৃশ ও উভয় দিক্ 

স্কীত, অর্দাঙ্গে শোঁথ, অথবা! সমস্ত শরীর শুফ, এবং স্বর নষ্ট হীন 
বিকল বা বিকৃত হওয়া, অথবা! দস্ত মুখ নথ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ 

পুষ্পের স্তায় চিহ্ন, বা কফ. পুরীষ ও রেতের জলে মগ্ন হওয়া, দৃষ্টি- 

মগ্লে ভিন্নপ্রকার বিকৃত রূপ-দর্শন, কেশ বা অঙ্গ তৈলাভ্যক্তের 

(তৈল-মাথার) ন্যায় দেখান, অভিসার রোগে অরুচি ও ছুর্বলতাঃ ব। 

কাস-রোগে তৃষ্ণায় অভিভূষ্ত হওন, ক্ষীণত1 বমন অরুচি, ফেনার 

সহিত পুষ রক্ত বমন, ভগ্ন স্বর ও বেদনায় অভিভূত হওন, হস্ত পদ ও 

মুখ স্ফীত, ক্ষীণ, কুচিহীন, নাতি স্বন্ধ এবং হস্ত-পাদের মাংস শিথিল 

ও জ্বর এবং কাসে অভিভূত হওয়া) এই সকলের মধ্যে কোনপ্রকার 

লক্ষণ ঘটিলে আমযুঃশেষ হইয়াছে বলিয়। জানা যায়। যে ব্যক্তি 

পূর্বাহে আহার করিয়া অপরাহে বমন করে, এবং যাহার পাকাশয়ে 

অয্ন-রস ন1 জন্মিয়াও অতিসারের স্তায় মল নিঃস্যত হয়, যে ব্যক্তি 

ভূমিতে পতিত হুইয়। ছাগলের ন্াঁয় শব্দ করে, কোব॥শিথিল, উপস্থ 
সন্কুচিত, এবং শ্রীব৷ ভগ্ন হইয়! পড়ে; যে ব্যক্তি নিয় ওষ্ঠ দংশন করে, 

বা উপরিভাগের ওঠ লেহন করে, অথব। যে ব্যক্তি কেশ ব1 কণদয় 

ছিড়িয়! ফেলে, যে ব্যক্তি দেবতা দ্বিজ গুরু সুহদ্ এবং বৈদ্যের দ্বেষ 
করে, যাহার পাপগ্রহ মকল অধিকতর মন্দ ব মন্দ স্থানে গমন করিয়। 

জন্ম-নক্ষত্রকে পীড়িত করে, বা যাহার হোরা (১) উদ্ধা বা বজের 
দ্বার। অভিহত হয়, তাহার আযুঃশেষ হইয়াছেগবল। যায়। গৃহ দার 

শয়ন আসন যান মণি রত্ব প্রভৃতি গৃহের উপকরণ দ্রব্যের ছূর্লক্ষণের 

প্রাহ্ভাব হহলেও আমুঃশেষ ঘটে। বল ও মাংস হীন রোগীর চিকিৎস! 
করিলেও যদি রোগ বুদ্ধি হইতে থাকে, তবে সেইটা তাহার আযুঃ- 
শেষের লক্ষণ। যাহার উৎকট পীড়া এককালে হঠাৎ নিবৃত্ত হহয় 

শট পাপ ক পপি পি শািশাশশীা শিস পিপি? তিল ০ তি ০ 

(৯) রাশর হতি-কালকে হে।র। বলে) অর্থ জন্ুলগন। 
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যাঁয়, অথবা যাহার শরীরে 'মাহাঁরের ফল দেখা! যায় না, তাহার 

মৃত শীপ্বই হয়। এই লকল অরিষ্ট লক্ষণ সম্য ক্রূপে বিবেচন1! করিতে 
পারিলে, রাজাকর্তৃক রোগের সাধ্যাসাধ্য-নির্য়ের পরীক্ষা বৈদ্য 

উত্তীর্ণ হইতে পারেন। 

ত্রয়স্ত্রিংশভম অধ্যায় । 
অসাধ্য রোগের বিবরণ । 

হে বংস, চিকিৎসার অভাবে যে উপসর্গ ঘটিলে যে রোগ অসাধ্য 

হয়, তাহা! কহিতেছি, একাগ্রচিন্তে শ্রবণ কর। বাতব্যাধি প্রমেহ 

কুষ্ঠ অর্শঃ ভগন্দর অশ্মরী মৃঢ়-গর্ভ (অন্তমুতি গর্ভ) এবং উদর-রোগ, 

এই অষ্টপ্রকাঁর রোগ স্বভাবতই ছুশ্চিকিৎসনীর। বল ও মাংস ক্ষ, 

শ্বাস তৃষ্জ শোষ বমি ও জর এই উপদ্রবগুলি, অথবা সৃচ্ছা অতিসার 
ও হিক্কা এ উপদ্রবগুলি ঘটলে, ষশোভিলাধী বৈদ্য রোগীকে পরিত্যাগ 

করিবে । ফুলা, ত্বকের স্ুপ্ততা (রুক্ষতা), ভগ্র, কম্প ও আধ্ান, 

বাযুরোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, এবং রোগের যন্ত্রণায় কাতর 

হইলে, প্রাণ-বিয়োপ হইয়া! থাকে । রোগের অধিকারে যেরূপ উপ- 

দ্রব বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল উপদ্রব ঘটিলে, চিত্ত আবিষ্টের সায় 

(অতিশয় অন্যমনস্ক) হইলে, অতিশয় ধাতুক্ষরণ এবং অত্যর্থ যন্ত্রণ। 
হইলে, প্রমেহ-রোগীর প্রাণবিযষোগ হইয়া থাকে। ক্ষত অঙ্গ ব্দীর্ণ 

হুইয়। রস-নিঃসরণ হইতে থাকিলে, চক্ষু রক্ত-বর্ণ ও স্বর-ভঙ্গ হইলে, 
এবং বমন বিরেচন নম্ত নিরূঢ়-বস্তি ও উত্তর-বস্তি, এই পঞ্চ-কর্ে 

কোন ফল না দর্শিলে, কুষ্ট-রোগে প্রাণবিনাশ হয়। তৃষা অরুচি 
অতিশয় বেদনা অতিশয় রক্ত-নিঃদরণ শোথ এবং অতিলার, অর্শ- 
রোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, রোগীর মৃত্যু হয়। বায়ু মূত্র পুরীষ 

কমি এবং শুক্র, ভগন্দর হইতে এই সকল নিঃস্যত হইলে, ভগন্দর- 

রোগীর মৃত্যু হয়। নাভি এবং কোষ স্ফীত হইলে এবং প্রস্রাব বন্ধ ও. 

অতিশয় যন্ত্রণা হইলে, অশ্মরী-রোগীর মৃত্যু হয়। | 



১৪৮ স্শ্রুত । 

গর্ভকোষে অতিশয় শৃল.-বেদনা, কুক্ষি-দেশে রক্ত বন্ধ হওয়া, এবং 

যোনিমুখ সমাচ্ছাদিত হওয়! এই সকল লক্ষণ, এবং মৃঢ়-গর্ভের অধি- 

কারে অপর যে সকল অনাধ্যের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে সেই সকল 
লক্ষণ ঘটিলে, মুঢ়-গর্ভ রোগে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। উদরের - পার্খব- 
দেশ ভঙ্গ হওয়া, অন্নে অরুচি, শোথ, অতিসার, এবং প্রতিবার বিরে- 

চনের পর উদর পরিপূর্ব হইয়া ভার হওয়া, উদরী রোগে এই নকল 

উপসর্ণ ঘটিলে, মৃত্যু হয়। তমোময় দৃষ্টি বা ক্লান-ভাবৈ শয়ন বা অচে- 
তন হইয়। ভূতলে পতন, শরীরের অন্তরে দাহ এবং বাহিরে অতিশয় 

শীত অনুভব, জর রোগে এই সকল হইলে মৃত্যু হয়। লোম-হর্ষণ, 

চক্ষু রক্তবণ, হৃদয়ে সাংঘাতিক শূল বেদন। (কন্কনানি), মুখের দ্বার! 

নিয়ত শ্বাস গ্রহণ, জর রোগে এগুপিও মৃত্ার লক্ষণ। হিক! শ্বান ও 

পিপাসায় কাতর, জ্ঞানশৃন্ত, ভ্রার্তি-স্ুচক দৃষ্টি-বিশিষ্ট, নিয়ত দীর্ঘশ্বাস- 

বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ, জর রোগে রোগী এরূপ হইলেও তাহার মৃত্যু হয়। 

আবিল চক্ষু (ঘোলাপড়া বা মলযুক্ত), অন্ধকার দর্শন, অত্যর্থ নিদ্রা, 

শোণিত ও মাংস ক্ষীণ হওয়া, জর রোগে এ সকল লক্ষণ ঘটিলেও মৃত্যু 
হয়। শ্বাস শূল ও পিপাপায় কাতর, ক্ষীণ এবং জরের দ্বারা পীড়িত, 
এই সকল উপসর্গ ঘটিলে, বিশেষতঃ রোগী বৃদ্ধ হইলে, অতিসার রোগে 
মৃত্যু হইয়া থাকে । শুক্ুবর্ণ চক্ষু, অন্নে অরুচি, উর্ধ-খ্বাসে পীড়িত, 

কষ্টের সহিত অতিশয় প্রস্রাব হওয়া, ষক্্ম। রোগে এই সকল উপপর্গ 

ঘটিলে, মৃত্যু হয়। শ্বাস, শৃল-বেদন।, প্রিপাসা, অন্নে অরুচি, গুলস- 

স্থান গ্রন্থি-সদূশ হওয়া, বুদ্ধিরৎ ভ্রম এবং দুর্ববলত1, এই সকল উপদর্গ 
ঘটিলে, গুল্ম-রোগীর মৃত্যু হয়। আধ্মান, মল-মৃত্র-রোধ, বমি হিক্কা তৃ্ণ! 

বেদনা এবং শ্বাদ, বিদ্রধিংরোগে এই সকল উপদ্রব জন্মিলে, মৃত্যু 

হয়। দন্ত নথ এবং চক্ষুঃ পাওু-বর্ণ হইলে, এবংদৃশ্ঠ-পদার্থ সমস্ত পাু- 
বর্ণ দেখিলে, পাঁওু-রোগীর মৃত্যু হয়। রক্ত বমন করা, চক্ষু রক্তবর্ণ 

 হুওয়া, এবং সকল দিক রক্রবর্ণ দেখা. এই উপসর্গ গুলি জন্মিলে, রক্ত- 
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পিত-রোগীর মৃত্যু হয়। অধোমুখে বা উর্ধমুে থাক, মাংস এবং 

বল অত্যর্থ ক্ষীণ হওয়া, এবং সর্বদ1 জাগ্রত থাক, এই সকল উপদ্রব 

ঘটিলে, উন্মাদ-রোগীর মৃত্যু হয়। পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছা, অত্তর্থ ক্ষীণ, 

জ্রদ্বয় বিচলিত এবং নেত্রদ্বয় বিকৃত, অপন্মার*রোগে এই উপদ্রবগুলি 

ঘটলে, মৃত্যু হয়। 

চতুন্ত্রিংশৎ অধ্যায় । 
যুক্তসেনীয় অধ্যায় । 

শক্র-জয়াভিলাষী যুক্তসেন নৃপতিকে বৈদ্য যেরূপে রক্ষা করিবেন, 
তাঁহার উপদেশ প্রদান করিতেছি । যৎকালে সেই নরপতি জয়াভি- 

লাষী হুইয়া অমাত্য-বর্গের সহিত যুদ্ধে যাত্র। করিবেন, তৎকালে 

তাহাকে রক্ষা! করা,বিশেষতঃ বিষ হইতে যত্বপহকারে রক্ষ। কর! কর্তব্য। 

যেহেতু, শত্রগণ পথ জল ছায়া অন্ন এবং কাষ্ট প্রভৃতি বিষের দ্বারা 
দূষিত করিয়। রাখে । সে সমস্ত পরীক্ষা [করিয়া শোধন করা কর্তব্য। 

তাহার লক্ষণ এবং চিকিৎসা কল্পস্থানে বল! হইয়াছে । অধর্ব-বেদে 

এক শত একপ্রকার মৃত্যু নির্ণীত হইয়াছে । তাহার মধ্যে একপ্রকার 
মৃত্যুকে কাল-জন্য বল! যাঁয়। এবং অপরগুলিকে অভিঘাত-জন্য বলে ॥ 
রসজ্ঞ বৈদ্য এবং মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিত) ইহার! উভয়ে দোষ জন্ত এবং 

অভিঘাঁত-জন্য মৃত্যু হইতে রাজাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। এই 
কারণে ব্রহ্মা বেদের অঙ্গ স্বরূপ এই অষ্টাঙ্গ আযুর্ষেী কহিয়াছেন। 

বৈদ্য সর্বদা পুরোহিতের মতান্ুগামী হইবেন। রাজার বিপদ্ ঘটিলে 

প্রজ্জা সকল উচ্ছিন্ন হয়, এবং বর্ণ-ঈঙ্কর-প্রযুক্ত ধর্ম-কর্ম নাশ হয়। 

রাজাতেই পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত। আজ্ঞা ত্যাগ ক্ষমা! ধৈর্য্য বিক্রম, এই 

সকল অমানুষ লক্ষণও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । অতএব বিচ- 

ক্ষণ কল্যাণাভিলাষী ব্যক্তি, বাক্য মন কর্মের দ্বার রাজাকে দেবতার 
ন্যায় জ্ঞান করিবে। যুক্ধকালে চিকিৎসার সকলপ্রকার উপকরণে 
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হুনজ্জীভৃত হইয়া! রাঁজার স্বন্ধাবারের (তাবুর) নিকটে একটা বৃহৎ 
স্বন্ধাবারে বৈদ্য অবস্থিতি করিবেন । বিষ এবং শল্য পীড়িত রোগি- 

গণ যশ এবং খ্যাতিবিশিষ্ট সেই বৈদ্যের নিকটে সংষত-চিত্তে আগমন 

করিবে। আরুর্বেদ ও অন্যান্য-শান্ত্র-পারদর্শী বৈদ্য, রাজ কর্তৃক 
পুজিত হইয়া যশঃ ও গৌরবের ধ্বঞ্জার স্বপ্ধপ প্রকাশ পাইবেন। বৈদ) 

রোগী ওষধ ও পরিচারক, এই চারি পাদ চিকিৎসা-কার্যয-নাধনের 

উপযোগী । বৈদ্য গুণবান, এবং রোগী প্রন্ৃতি অপর তিনটাও গুণ- 

বিশিষ্ট হইলে, মহৎ রোগও অল্পকাঁলের মধ্যে আরোগ্য হয়। যেমন 
উদগাত! হোতা এবং ব্রহ্মা! এই তিন জন থাকিলেও, আচার্য্য ব্যতিরেকে 

যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ চিকিৎসার অপর তিন পাদ গুণবিশিষ্ট 

হইলেও, বৈদ্যের অভাবে চিকিৎসা সম্পন্ন হয় না। যেমন দণ্ডধার 

দৌড়ী) ব্যতিরেকে কর্ণধার এক! নৌক। পার করিতে পারে, সেই- 

রূপ বৈদ্য গুণবান্ হইলে অন্ত কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং 

রোগীকে আরোগ্য করিতে পারে। যে বৈদ্য শাস্্রর্থপারদর্শী, দৃষ্- 
'কম্মা (ষে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে দেখিয়। কম্ম শিক্ষা করে), স্বয়ং কার্য্যক্ষম, 

লবুহত্ত (যে শীঘ্র শব্ত্র-কর্ম্ম নির্বাহ করে), শুচি, শূর, ওষধ ও যন্ত 
প্রভৃতি চিকিৎসার সকলপ্রকার উপকরণে স্ুপজ্জীভূত, গ্রত্যুৎপন্ন- 

মতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, বিশারদ, এবং সত্য ও ধন্দপরায়ণ, তিনিই 

চিকিৎসাঁ-কার্ষ্যে প্রথম পাদ বলিগ্লা। পরিগণিত হইয়াছেন। যে রোগী 
'আযুম্মান্, বুদ্ধিমান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, আঁন্তিক ও বৈদ্যের মতান্ুগামী, 

তিনিই চিকিৎপা-কার্ষ্যের দ্বিতীয় পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। 

যে ওষধ প্রশন্ত-দেশে জাত ও প্রন্ত-দিবসে উদ্ধত, মনের প্রীতিকর, 

গন্ধ বর্ণ রস বিশিষ্ট, দৌষন্ব, অগ্নানিকর, বিপর্য্যয়েও বিকার জন্মায় না, 

এবং উপবুক্ত কালে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত, সেই ওষধই চিকিৎসা- 
কাধ্যের তৃতীয় পাদ বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । যে পরিচারক 

শিগ্ধ, বলবান্, রোগীর প্রাতি যত্তণীল, পর-নিনা। ন। করে, বৈদ্য-বাক্যের 
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অন্থুগামী এবং পরিশ্রমে কাতর নহে, সেই পরিচারকই চিকিৎপা- 
কার্য্ের চতুর্থ পাদ বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । 

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় । 
আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায় । 

বৈদ্য রোগীর নিকট গমন করিয়া প্রথমতঃ তাহার আযুঃ পরীক্ষা 

করিবেন। যদি আঘ্ুঃ থাকে, তবে ব্যাধি খতু অগ্নি বয়স্ দেহ বল বুদ্ধি 

অভ্যান প্রকৃতি ভেষজ এবং দেশ পরীক্ষা করিবেন। হস্ত পাদ পার্থ 

পৃষ্ঠ স্তনের অগ্রভাগ দশন বদন স্বন্ধ এবং ললাটদেশ মহান্ হইলে, 

অঙ্গুলির পর্ব, উচ্ছাস (যে শ্বাস টানিয়৷ লওয়া যায়), বাহু এবং চক্ষু 
দীর্ঘ হইলে, দ্ধ স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইলে, জজ্ঘা 

মেট এবং গ্রীব। হুম্ব হইলে, স্বর নাভি এবং বুদ্ধি গভীর হইলে, স্তনদ্য় 
শরীরে অন্ুচ্চ এবং দৃঢ়ভাবে থাকিলে, কর্ণ দীর্ঘ-লোম-বিশিষ্ট হইলে, 

মন্তিক মস্তকের পশ্চান্ভাগে থাকিলে, এবং স্নান ও অনুলেপন করিলে 

মুদ্ধি হইতে শরীরের নিম্নভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে, এবং সক- 
লের শেষে হৃদয়-দেশ ক্রমশঃ শুফ হইলে, আয়, দীর্ঘ হইয়া থাকে। 
এরূপ ব্যক্তিকে অবগ্ঠই চিকিৎসা কর] কর্তব্য । এই লক্ষণগুলির 

সমস্ত লক্ষণ বিপরীত হইলে আধুঃ অল্প হয়, এবং কিয়দংশ লক্ষণ বি- 
পরীত হইলে, মধ্যম হয়। 

বাহার শরীরে নির। স্নায়ু বা সন্ধি গুঢ়ভাবে নিহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 

পরম্পর দৃঢ়রূপে সংশ্নিই, ইন্দ্রিয় সকল স্থির, এবং শরীর উত্তরোত্তর 
দৃপ্ত হইয়! উঠে, পেই ব্যক্তিই দীর্ঘজীবী । যিনি জন্মাবধি অরোগী, 
এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 

তিনিই দীর্ঘজীবী । অতঃপর মধ্যম আয়র লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ 

কর। যাহার চক্ষু-দ্বয়ের অধোভাগে ছুই তিন বা ততোধিক রেখ! 

থাকে, পাদ ও কণদ্বয় মাংসল, পৃষ্ঠ দেশে উর্ধ রেখা এবং নাসিকার 



১৫২ সশ্রুত । 

অগ্রভাগ উচ্চ, তাহাঁর পরমাযুঃ সপ্ততি (৭*) বংসর । অতঃপর অল্লা- 

মুর লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পর্ব সকল হুম্ব, শিশ্ন বৃহং, বক্ষঃস্থল 

লাম ও মাংস হীন, পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণদ্ধর় উপযুক্ত স্থান অপেক্ষা 
কিছু ভউদ্ধ-ভাগে স্থিত, নাদিক| উচ্চ, কথা কথিতে বা হান্ত করিতে 

দন্তের মাংস দৃই্ট হওয়া, এবং ভ্রান্ত-ভাবে দর্শন (পাগলের মত চেয়ে 

থাক]1), এই সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে আধফুঃ পঞ্চবিংশতি বৎসর হয়। 
তদনন্তর আমযুবিজ্ঞানের নিমমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাঁপ-বিষয়ে 

উপদেশ প্রদান করিতেহি। শবীরস্থ হস্ত পাদ মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ 

কহে। অঞঙ্গের নকল অবয়বকে প্রুত্যর্স বলা যায়। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গ,লি 

এবং 'প্র-দশিনী প্রতোকেই আপনার অঙ্গলির ছুই অঙ্গ,লি করিয়। 

আয়ত হইবে। মধ্যমাঙ্গলির আয়তন প্রদ্দেশিনীর পাঁচ ভাগের চারি 
ভাগ, মনামিকার মায়তন মধ্যমাঙ্গপির পাচ ভাগের চারি ভাগ, এবং 

কণিষ্ঠাঙ্গলির আয়তন অন্যামকার পাচ ভাগের চারি ভাগ। পায়ের 

তলা হইতে অঙ্গ,লির অগ্রভাগ পর্যন্ত চারি অঙ্গংল আয়ত, এবং পঞ্চ- 

সল বিস্তৃত। পার্চিদেশ (গোড়ালী) পঞ্চা্গুল দীর্ঘ এবং চতুরঙ্গ,ল 
বিস্তুত। পাদ (পায়ের পাত।) চতুদ্দশ অঙ্গল দীর্ঘ এবং গুল্ফ 

জজ্বা ও জানুর মধ্যস্থলের বিস্তৃতি চতুদ্দীশ অঙ্গল। জত্বা অষ্টাদশ 
অঙ্গল। জান্ুর উপরিভাগ দ্বাত্রংশং অঙ্গ,ল দীর্ঘ। এই উভয়ে পঞ্চাশ 

অঙ্গ,ল দীর্ঘ। জঙ্ঘ। দীর্ঘে উরুর সমান নহে। বুষণ (কোষ) চিবুক 
দশন নাসাঁ-পুট কর্ণমূল এবং নয়নের মধ্যস্থল, ছুই অঙ্গ,ল। শিল্প বদন- 
মধ্য (মুখের ই1) নাসা কর্ণ ললাট গীবার উচ্চতা এবং চক্ষুর আয়ত 

চারি অঙ্গ,ল। যোনিদেশের বিশ্াার দ্বাদশ অঙ্গল (১)। এবং শিশ্ন 
দেশ হইতে নাভি, নাভি হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে গ্রীবা এবং স্তন 

দ্বয়েরও পরস্পর অন্তর ও মুখের দীর্ঘত। দ্বাদশান্কল। মণিবন্ধ (হাতের 
কজী) ও প্রকোষ্ের (কনুয়ের অধোভাগের) স্থুলত্বও দ্বাদশ অঙ্গল। 

সপ সপ অন পপি 

(১) কোধমুল হইতে মলদ্বার পর্যযস্ক স্থানকে যোনিদেশ কহে। 
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ইন্জর-বস্তির বিস্তৃতি এবং স্বন্ধদেশ ও কুর্পরের (কনুয়ের) অন্তর ষোড়শ 
অঙ্গুলি। হস্ত চতুর্বিংশতি অঙ্কুল। ভূজদ্বর প্রত্যেকে বত্রিশ 

অঙ্গুলি। উরু দ্বাত্রিংশৎ অন্ুল। মণিবন্ধ হইতে কুর্পর ষোড়শ 
অন্ুল। করতল ষড় অন্গুল দীর্ঘ এবং চারি অঙ্ুল বিস্তার । বৃদ্ধা" 
সুলির মূল হইতে প্রদেশিনীর অন্তর ছুইটী মধ্যমাঙ্গল-পরিমিত, এবং 

কর্ণ হইতে মপাঙ্গের অন্তর পঞ্চ অঙ্গুল, প্রদেশিনী এবং অনামিকার 

অন্তর সার্ধ দুই অঙ্গুলি। কনিষ্ঠ এবং বৃদ্ধাঙ্থুলির অন্তর সাধ তিন 

অঙ্গুল। মুখ ও গ্রীব! প্রত্যেকের বিস্তার দ্বাদশ অন্কুল। নাসিকার 

ছিদ্রভাগের পরিমাণ অঙ্গুলির চারি 'ভাগের তিন ভাগ | চক্ষুর তারার 
পরিমাণ চক্ষুর চারি ভাগের তিন ভাগ। দৃষ্টির (চক্ষুর পুর্ভলির) পরিমাণ 

তারার নবম ভাগ। মস্তক (যেস্থানে মন্তিফ থাকে) হইতে সন্মুখের 

কেশান্ত (যে স্থানে চুলের গোড়া শেষ হইয়াছে, সেই স্থান) পর্য্যন্ত 
একাদশ অঙ্কুল। মস্তক হইতে পশ্চান্তাগের কেশাস্ত পর্যন্ত দশ 

অঙ্গুল। এবং প্রত্যেক কর্ণ হইতে অবটু (ঘাড়ের মধ্যভাগ) সপ্ত 

অন্কুল। পুরুষের বক্ষঃস্থলের পরিমাণ স্ত্রীলোকের কটির সমান । এবং 
সত্রীলোকের বক্ষ:স্থল অষ্টাদশ অস্কুল, সেই পরিমাণ পুরুষের কটিদেশ। 
পুরুষের পরিমাণ সর্বতোভাবে এক শত বিংশতি অন্ুল। 

পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং নারী যোড়শ-ব্ধীয়! হইলে, 
স্ত্রী পুকষের তুল্য-বীর্ধ্য হয়। আপন অন্ুলির পরিমাণ অনুসারে 

দেহের যেপ্রকার পরিমাণ বলা হুইল, পুরুষ কিংবা নারী সেইরূপ 

পরিমাণবিশিষ্ট হইলে, দীর্ঘজীবী ও ,ধনবান্ হয়। অধিকাংশ অঙ্গের 
পরিমাণ এঁক্য হইলে, মধ্যমরূপ আযুঃ ও ধন-লাভ হয়, এবং কোন 

অঙ্গই এপ্রকার পরিমিত ন1 হইলে, বা অক্ষ প্রত্যঙ্গের অল্প-'ভাগ এরূপ 

পরিমিত হইলেও, অল্নাধু ও ধন-হীন হয়। 

তদনন্তর দেহস্থ সারের গুণ কতিতেছি। স্মৃতি ভক্তি প্রজ্ঞ! শৌর্ধয 

শৌচ এবং কল্যাণজনক কার্য্যে অভিনিবেশ, এইগুলি বলের : ব! 
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গুজ ধাতুর সার-ভাগ হইতে জন্মে। শরীরের স্নিগ্তা ও দৃঢ়ত', অস্থি, 
দত্ত ও নখের শুক্রতা এবং বিবিধপ্রকার কামনা, এইগুলি শুক্রের 

সার তাগ হইতে জন্মে। শরীর, অক্ৃশ বলবান্ ও সৌভাগোর লক্ষণ 
বিশিষ্ট, স্বর শ্িপ্ধ ও গম্ভীর, এবং চক্ষু আয়ত, এইগুলি মজ্জার সার- 

ভাগ হইতে জন্মে। মস্তক ও স্কন্ধ বিশাল, এবং দন্ত হন নখ ও অস্থি 

দৃঢ়, অস্থির সার-ভাগ হইতে এইগুলি জন্মে। মেদের সার-ভাগ 

হইতে মূত্র স্বেদে ও স্বরের মিপ্ধতা» এবং শরীর বৃহৎ ও ক্লেশ-সহিষুঃ 

হয়। মাংসের সার-তাগ কর্তৃক গাত্র ছিদ্ররহিত হয়, অস্থির সকল 

সন্ধি-স্কান গুঢ়-ভাবে নিহিত থাকে* এবং শরীরের মাংস বৃদ্ধি হয়। 

রক্তের সার-ভাগ হইতে নখ চক্ষু তালু জিহবা ওষ্ঠ পাণি ও পাদতল 

স্নিগ্ধ তাত-বর্ণ হয়, এবং ত্বকের প্রপন্নত। ও কোমলতা জন্যে । ওজ 

শুক্র ও অস্থি প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব্ব পাতু যত সার-বিশিষ্ট হয়, ততই তাহাকে 
আয়ুঃ ও সৌভাগ্যের লক্ষণ বলা যায়। 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামান্যতঃ যে প্রমাণ বল৷ হইল, তাঁহার মন্্ানু- 

সারে আর পরীক্ষা করিলে, ঃস্ুনিপুণ বৈদ্য চিকিসা-কার্্যে সিদ্ধি 

লাভ করিতে পারেন। ব্যাধির বিবরণ পুর্বে বিশেষরূপে বল! হুই- 

যাছে। সকল ব্যাধিই তিন প্রকার,__সাধ্য, যাপা এবং অসাধ্য । 

সেই লকল ব্যাধি পুনরায় অপর তিনপ্রকারে পদীক্ষ! করা যায়, 

যথ। গুপদর্ণিক, প্রাকৃকেবল এবং অন্য-লক্ষণ। যে ব্যাধি জন্মিয়! 

শরীরে পুর্বস্থিত কোন ব্যাধিকে পুনর্বার উত্পাদন করে, তাহাকে 

পুন্বস্থিত রোগের উপদ্রব বা উপসর্গ বল! যায়। যে ব্যাধি স্বয়ং 

জন্মিয়া কোনপ্রকার নূতন রোগ না জন্মায়, অথবা! কোন পুরাতন 

রোগের পুনরুদ্তাবন না করে, অর্থাৎ যাহাকে কোন রোগের পূর্বরূপ 

বা! উপদ্রব না বলা যায়, তাহাকে প্রাকৃকেবল কহে। যে ব্যাধি 

অন্য কোন ভবিষ্যৎ ব্যাধির সূচন। করে, তাহার নাম পূর্ব রূপ, তাহা- 

কেই অন,.লক্ষণ বল! যায়। ওপদ্রবিক ব্যাধি জন্মিলে, সেই উপদ্রব, 



সুশ্রুত। ১৫৫ 

এবং সেইটী শরীরস্থ যে রোগের উপদ্রব সেই রোগ, এই উভয়ের 

সামগ্ন্ত করিয়া চিকিৎসা করিবে । অর্থাৎ উপদ্রবের চিকিৎস! 

করিতে যেন রোগ বৃদ্ধি না হয়। কিন্তু উপদ্রব বলবান্ হইলে, 

তাহারই চিকিৎসা! করা কর্তব্য। প্রাকৃকেবল রোগে উপস্থিত 

রোগেরই চিকিৎস। করিবে । অন্ত-লক্ষণ ব্যাধিতে, সেইটা যে ব্যাধির 
পৃব্বরূপ, সেই মূল ব্যাধির চিকিৎসা! করিবে । 

দোষ (বাঘু পিত্ত কফ) ব্যতিরেকে কোন্,রোগই জন্মে না । অত- 

এব রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, সেই রোগ যে সকল দোষের 

দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহ উল্লিখিত না হইলেও, বিচক্ষণ বৈদ্য দোষের 

সকল লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগের চিকিৎসা করিবেন। খতুর 

বিষয় পুর্বে বলা হইয়াছে। চিকিৎসা করিবার সময় অগ্রে শীত-কালে 

শীতের এবং গ্রীত্ম-কালে গ্রীষ্মের প্রতীকার করিবে । চিকিৎদা-কালে 
কোনরূপ প্রতীকার*করিবার কাল উপস্থিত হইলে, যদি সেই প্রতীকার 

করা না হয়, অথব! কোনরূপ প্রতীকাঁর করিবার উপযুক্ত কাল উপ- 

স্থিত হইবার পুর্বে যদ সেরূপ প্রতীকার কর! হয়, তাহাতে রোগ 

সাধ্য হইলেও আরোগ্য হয় না। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, অগ্রিই অন্নের পরিপাক-কর্তা । সেই 

অগ্নি চারিপ্রকার। তাহার মধ্যে একপ্রকার অবিকৃত, এবং তিন- 

প্রকার বিকৃত। সেই তিনপ্রকার বিকৃত অগ্নি থা,--বিষম, তীক্ষ 

এবং মন্দ । আগ্মি, বায়ু-কর্তৃক দূষিত হইলে তীক্ষ, এবং শ্ল্েক্সা-কর্তৃক 

দুষিত হইলে মন্দ বলা যায়। যে অগ্নির দ্বারা কখন সমাক্রূপে পরি- 
পাক হয়, কখন বা আখ্মান, শুল, উদ্দাবর্ত, অতিসার, পাকস্থলির ভার, 

অন্ত্র-কুজন (উদরে বায়ুর শব), এবং বাযুনিঃসরণ প্রভৃতি ঘটে, 

সেই অগ্নি বায়-কর্তৃক দূষিত। তাহাকে বিষমাগ্নি বলে। য়ে অগ্নির 

দ্বারা প্রচুর পরিমাণে তুক্ত দ্রব্য শীদ্ত পরিপাক হয়, সেই অগ্নি পিত্ত" 
কর্তৃক দুধিত। তাহাকে তীক্ষ আগ্ন বলে। তীক্ষ অগ্নি বুদ্ধি হইলে 



১৫৬ তৃশ্রত। 

অতান্নি বল! যায়। সেই অগ্নির দ্বার! মুহুমুন্ঃ প্রচুর পরিমাণে ভূত 
দ্রব্য পরিপাক হয়। পরিপাক হইলে গলদেশ তালু ও ওষ শু হয়, 

এবং শরীরে দাহ ও সন্তাপ জন্মে। যে অগ্নির দ্বারা অল্প আহারও 

অধিক বিলশ্বে পরিপাক হয়, এবং পরিপাক-কালে মাথার ভার, কাস 

শ্বাস গ্রসেক (মুখ নাসিক! হইতে জল-নিঃসরণ), বমন এবং শরীরের 

অবসাদ জন্মে, সেই অগ্নি শ্লেম্বা-কর্তৃক দূষিত, তাহাকে মন্দাগ্রি বলে। 
বিষমাগ্রির দারা বায়,-অন্যৎরোগ জন্মে, তীক্ষাির দ্বার! পিত্ব-জন্ত রোগ 

জন্মে, এবং মন্দাগ্নির দ্বার কফ-জন্ত রোগ জন্মে। অতএব অগ্নিকে 

সমভাবে রক্ষা! করাই কর্তব্য। অগ্নি বিষম হইলে, অন্ন ও লবণ রস" 

যুক্ত স্নিগ্ধ ক্রিয়া-বিশেষের দ্বার প্রতভীকার করিবে। তীক্ষ হইলে মধুর- 
রস-বিশিষ্ট ক্সিদ্ধ ও শীতল বিরেচনের দ্বার। প্রতীকার করিবে । অত্য- 

গ্রির স্থলেও এইরূপ প্রতীকার করিবে, মহিষের দুগ্ধ দধি এবং ম্বত. 

সেবন করিবে। মন্দাগ্নি হইলে কটু তিক্ত কষায় রস সেবন, ও বম- 

নের দ্বার! প্রতীকার করিবে । ভগবান অগ্নি জঠরে অবস্থিতি করিয়। 

অন্ন পরিপাক করেন, এবং তাহার রসও গ্রহণ করেন। অতিশয় 
সূক্ প্রযুক্ত তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রাণ ও অপান (৯) এবং 

(১) যে বায়ু নাস।-রদ্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়! নাভি-গ্রস্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে, 

তাহাকে প্রাণ-বায়ু বলে । যোনিস্বান* হইতে নাতি-গ্রস্থি পর্ধান্ত যখন নানারন্ধে র স্বার1 

প্রাণ-বায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাতি-মগুল ক্ষীত করিতে থাকে, সেই কালেই অপান বাযুও 

যোনি-দেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়। নাতি-মগুলের অধোভাগ স্কীত করিতে থাকে । এই- 

রূপে নাসারদ্ধ, ও যোনিস্থান, উভয় দিক্ হইতে প্রাণ'ও অপান এই উত্তর বাধুই পুরক 

কালে নাভি-গ্রস্থিতে আকৃষ্ট হয়। এবং রেচক কালে ছুই বায়ু ছুই দিকে গমন করে। 

শান্ত্রান্তরেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথ)__-অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোৎপানঞ্চ 

কর্ষতি। রজ্ছুবদ্ধে। যথা গ্েনো। গতোহপ্যাকৃষঃতে পুনঃ। তথা চৈতে বিসংবাদে 
ংবাদে সন্ত্যজেদিমম্॥ ইতি ষট্চক্রভেদটীকায়াম। অপান প্রাণ-বামুকে আকর্ষণ 

করেঃ এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্হোন পক্ষী রজ্ছু-বদ্ধ থাঞিলে 
ডড্ড়ীনন হলেও পুনব্বার প্রত]াগমন করে, প্রাণ-বায়ুঙও সেইরূপ নানারক্ষে,র দ্বারা 



সৃশ্রুত । ১৫৭ 

সমান, এই তিন বায়ু স্ব স্ব স্থানে থাকিলে সেই অগ্নিকে গ্রজ্লিত এবং 
রক্ষা করেন। বয়স তিনপ্রকার, বালক, মধ্য ও বৃদ্ধ। বালক ছুগ্ান্ন- 

ভোজী এবং অন্ন-ভোজী। এক বৎসর বয়স পর্যযস্ত ছুপ্ধপায়ী, এক 

বংসরের পর ছুই বৎসর পর্য্যন্ত হুপ্ধান্ন-ভোজী, তাহার পর অন্ন-ভোজী। 

ষোড়শ হইতে সপ্ততি বৎসর পধ্যন্ত মধ্য-বয়স। বৃদ্ধি যৌবন সম্পূণ ও 
হানি, মধ্য-বয়ম এই চারি কালে বিভক্ত । বিংশতি বখ্সর বয়স পব্যস্ত 

বৃদ্ধি, ত্রিংশৎ পর্য্যন্ত যৌবন, চত্বারিশৎ পধ্যস্ত সকল ধাতু ইন্দ্রিয় বল ও 

বীধ্যের সম্পূর্ণতা, এবং সপ্ততি বৎসর পধ্যস্ত ধাতু প্রভৃতির ঈষত্ হ্রাসা- 
বস্থ। হইয়াথাকে । নপগ্ততি বৎসরের পর ধাতু ইন্ড্রিয় বল বীধ্য এবং 

উৎসাহ দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে, বলী পলিত কাস শ্বাস প্রভৃতি 
উপদ্রবে অভিভূত ও সকল কার্যে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এবং জী 

গৃহের স্ঠায় শরীর অবসন্ন হইতে থাকে | ইহাকে বৃদ্ধাবস্থা' বলা যায়। 

এইও্কারে বয়ন এবং অবস্থা উত্তরোত্তর যেরূপ ভিন্ন হয়, ওষধের 

পরিমাণও সেইরূপ ভিন্ন হইয়া থাকে। 

বাল্য কালে শ্র্েক্সা বুদ্ধি হয়, মধ্যম বয়সে পিত্ত বৃদ্ধি হয় এবং বাদ্ধক্যে 

বায়, বুৰ্ধি হয়। চিকিৎসাকালে এইটা বিবেচন। করা কর্তব্য । বালক 
এবং বুদ্ধের সম্বন্ধে আগ্র, ক্ষার এবং বিরেচন প্রয়োগ করিবে না । 

সেহ সকল ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত রোগ হইলে, অল্নে অন্নে মৃহু প্রক্রিয়া 

কদিবে। পুব্বে বলা হহয়াছে বে,স্কুল কশ ও মধ্য, দেহ এই তিন- 

প্রকার হইরা থাকে । স্তুপ শনীরকে কূশ করিবে, এবং কৃশ শরীরকে 

নির্গত হইয়াও অপাণ করুক আকৃষ্ঠ হইয়! পুণব্বার দেহ মধো প্রবেশ করে। এই ছুই 
বায়ুর বিনংবাদে অর্থাৎ নাস। ও য্োন-স্থানের শুভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবন- 
রক্ষ1 হয়। যখন এ দুই বায়, ন[ভি-গ্রন্থি ভেদপুর্ববক একত্র মিলিত হইয়া! গমন করে, 

তখন তাহার! এই দেহ পরিত্যাগ কমে। মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিখাস কহে । এই 

উভয় বায়,র মধ্যবত্তী নাভি-এগুলস্িত বায়,কে সমান-বায় কহে। 
ক মু ও মলদ্বারের মধ্যে যেনন্থান। 

১৪ 



১৫৮ স্থশ্রুচত । 

পুষ্টি করিবে । শরীর সর্বদা মধ্যভাবেই রক্ষ! কর! কর্তব্য। বলবান্ 

লোকেরই সকল কার্ষ্যে গ্রবুত্তি জম্মে। অতএব বলই শরীরের প্রধান ॥ 

কেহ ব! কৃশ হইয়াও বলবান্ হয়, কেহ বা স্কুল হইয়াও ছুব্বল হয়। 

অতএব ব্যায়ামের দ্বার বলের স্থিরত্ব সাধন কর! কর্তব্য । 

শরীরে সত্ব থাকিলে বিপদ্ বা সম্পদ্দে মনের বৈকল্য জন্মে না। 

সত্ববান্ ব্যক্তি আপনাতে আপনি মনোবৃত্তি স্থির রাখিয়৷ সমস্তই সহ 

করে। রজো-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য উপায়ের দ্বারা মন-স্থির করিয়। 

সহা করে। তমো-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি আদৌ সহা করিতে সমর্থ হয় ন।। 

প্রকৃতি এবং ওষধ পরে বল। 'যাইবে। এক্ষণে স্বাত্য কাহাকে 

বলা যার, তাহাই কহিতেছি। দেশ কাল জাতি খতু রোগ ব্যায়াম 

জঞ্ দ্রিবা-স্বপ্র এবং রস প্রভৃতি প্রকাতাবকুদ্ধ হুইয়াও যদি পীড়াদায়ক 

ন। হয়, তাহাকেই স্থাত্ম্য বল! যায়। মধুর প্রভৃতি যেকোন রস বা 

ব্যায়াম বা অন্য যে কিছু সেবনে শরীর সচ্ছন্দ থাকে, তাহাকেও স্বাত্ম্য 

বলা যায়। 

দেশ তিনপ্রকার, অনুপ, জাঙ্গল এবং সাধারণ। যে স্থান জল. 

বহুল, নিষ্ব ও উন্নত, নদী-বিশিষ্ট, বর্ষাকালে দুর্গম, মৃছ ও শীতল বায়ু 

প্রবহিত, বহুবিধ বিশাল বৃক্ষ ও পব্বত-সমাকীর্ণ, যেস্থানে মনুষ্যের 

শরীর মৃছ ও সুকুমার হয় এবং প্রায়ই বাত্্েম্সা-জনিত রোগ জন্মে, 

"তাহাকে অনৃপ-দেশ কহে। যেস্থান পর্বতাদি শূন্য, স্থানে স্থানে 

কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, অল্প বর্ষা ও প্রজ্রবণ এবং পর্বত ও কূপ 
বিশিষ্ট, উষ্ণ ও রুক্ষ বায়, প্রবাহিত, মানুষের শরীর কশ ও দৃঢ়, এবং 
প্রায়ই বাত-পিত্ব-ঞনিত রোগ জন্মে, সেই স্থানক্ষে জালগল-দেশ বল! 

যার। যে স্থানে এই উভয়প্রকার লক্ষণ থাকে, তাহাকে সাধারণ 

দেশ বল। যায়। 

সাধারণ দেশে শীত উষ্ণ বর্ষা ও বায় সমান-ভাবে থাকে বলিয়া 

প্রাণিগণের দেহে দোষও সমভাবে থাকে। একারণ সেই দেশকে 
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সাধারণদেশ কহে। সাধারণ-দেশে লোঁক- যেরূপ বলিষ্ঠ হয়ঃ জল- 

শৃ্য বা] জগবহুল দেশে সেরূপ বলিষ্ঠ হয় না। স্বদেশে যে. সকল 

দোষ সঞ্চিত হইয়া থাকে, বিদেশে গমন করিলে সেই সকল দোষ 
কুপিত হইয়া উঠে। তবে বিদেশের জল বায়ু উত্তম-গুণ-বিশিষ্ট হইলে, 

এবং আহার বিহার নিত্রা ও ইন্দ্রিন্ন-কার্ধ্য নিয়মিতরূপে আচরিত 

হইলে, বিদেশ-জন্য রোগ জন্মে ন। | 
যে দেশ প্ররুতি স্বাআ্ম্য বা খতু স্বাস্থ্যের উপযোগী, তাহার বিপরীত 

হঈলে যে সকল রোগ জন্মে, রোগী বলবান্ সত্ববান্ ও দীর্ঘায়ুঃ হইলে, 
চিকিৎসক গুণবান্ হইলে, দেহের, অগ্রি সমভাবে থাকিলে, এবং রোগ 

অল্লকালের হইলে, সেই সকল রোগ সহজে আরোগ্য হয় । এই লক্ষণ* 

গুলির সমস্ত অন্যথা হইলে রোগ অসাধ্য হয়, এবং কিছুমাত্র অন্যথ! 

হইলে কষ্টসাধ্য হয়। কোন একটা প্রতীকার করিয়! ফল না দর্শিলে, 

অন্য প্রতীকার কর! কর্তবা। কিন্তু একটী প্রতীকার করিলে, যাবৎ 

তাহার প্রভাব শরীরে থাকে, তাবৎ অন্যপ্রকার প্রতীকার কর্তবা 

নহে। কারণ ক্রিয়াসঙ্কর হিতকারী নহে। তবে ব্যাধি কষ্ট-সাধ্য 

হইলে, এবং অন্যপ্রকার প্রতীকারে নিশ্চয় উপকার হইবে এরপ 

বুঝিতে পারিলে, একটী ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে তৎক্ষণাৎ অন্যপ্রকা 
প্রতীকার করা যাইতে পারে । যে বুদ্ধিমান বৈদ্য, দেশ কাল প্রকু- 

তির এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া! চিকিৎসা! করেন, তিনিই 
মৃত্যু-পাশের শ্বরপ জগতের সকল রোগ, ওষধরূপ কুঠারের দ্বারা 
ছেদন করিতে পারেন। 

ষট্ত্রিংশৎ অধ্যায় । 
শোফের চিকিৎসা । 

টাবা লেবুঃ গণিকারী, দেবদারু, শৃঙী, কুলেখাঁড়া এবং রান্না 
এই সকলের প্রলেপের দ্বারা বাত-জন্য শোফের শাস্তি হয়। ূর্ববা! 
নলের মুল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, অথবা শীতল দ্রব্যের গণ, কাঁকো 
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ল্াাদি-গণ (৩৮ অধ্যায় দেখ), অথবা কোনরূপ শীতল দ্রব্য; এই সকল 

দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা পিতৃ-জন্য শোফের শান্তি তয়। শরীরে 

আঘাত-জনা বা রক্ত-জন্য শোফ হইলেও পিত্ত-জনা শোঁফের প্র- 

লেপই বিধেয়। বিষ-জন্য শোঁফ হঈলে বিষদ্ধ প্রলেপ বং পিত্তপ্র প্র- 

লেপও দেওয়া যাইতে পারে । অজগন্ধা (বুক্ষ-নিশেষ) * অশ্গন্ধা 

কাল!. সরল (তেউড়ি বিশেষ) একৈষিকা (বক-পুষ্প) এনং অজ- 

শৃঙ্গী (গাড়র-শিডে বৃক্ষ), এই সকল দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা শ্রেদ্বা- 

জন্য শোফের শান্তি হয়। এই তিন বর্ণ এবং লোধ হরিনতকী ময়না- 

ফল ও অনস্তা, এই সকলের প্রলেপের দ্বারা সান্নিপাতিক শোফের 

শাস্তি হয়। বাত-জন্য শোফে শ্লেহ-যুক্ত অস্র ও লবণ-রস-বিশিষ্ট ঈষতুষঃ 

প্রলেপ বিধেয়, পিত্-জন্য শাফে শীতল প্রয়োগ বিধেয়, এবং শ্রেক্ষা- 

জনা শোফে প্রচুর পরিমাণে ক্ষার ও গোমুর-বিশি্ উষ্ণ প্রলেপ 
বিধেয় | শণ মূলা 'ও সজিনার ফল তিল সর্ষপ যব অথবা গোধুম-চুর্ণ কিণু 

(মদের মশলা) বা ন্তিপী, এই নকল দ্রবোর প্রলেপ উঞ্জ করিয়! প্র- 

য়োগ করিলে শোফ পাকিয়! উঠে । চিরবিন্ব (করঞ্জ), অগ্নি (ভেল'), 

দ্ন্তী, চিত্রক (চিতে), করবী, অথবা কপোত গুধ বা কম্ক পক্ষীর বিষ্ঠা, 

এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পক্-শাক (ক্ফোটকাদি) বিদীর্ণ তয়। পিচ্ছিল 

দ্রব্যের (ঘব, তিসী প্রভৃতি) প্রলেপের দ্বারা পুষার্দি আপন] হইতে নিঃ- 

শত হয়। যব গোধুম বা মাষকলাই চূর্ণ, শঙ্খিনী (চোচ খড়িকা) 

অস্কোট (আঁকড়) মালভী-পুষ্প করবী স্থৃবচ্চলা (সাজিমাটী) অথবা 

আরগ্বধাদি-গণ (৩৮ অধ্যায় দেখ), সংক্ষেপতঃ এই সকলের কাথে 

ব্রণের শোধন হয় (১) । অজগন্ধ।, অভশ্ঙ্গী (গাড়র-শিডে), গবাক্ষী 

(অপরাজিতা), লাঙ্গলী (কীাচড়া), পুতিক (করঞু), চিত্রক (চিতে), 

পাঠা (মাকনাদি), বিড়ঙ্গ এলাইচ হরেণু ত্রিকটু (শুঠ পিপুল মরিচ), 

হিন্দৃস্থানে ইহাকে বাবরী ব্রক্ষ বলে। 

(১) দুষিত পুষ জন্মিতে ন। পাইলে ব্রণের শোধন হওয়া বলে। 
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যবক্ষার মনঃশিল! এবং যে ষে প্রকার লবণ পাওয়া যায় সেই সকল 
গ্রকার লবণ, কাঁদীস (হিরে কস), দস্তী, হরিতাঁল এবং অরহর বৃক্ষ, এই 

সকল দ্রব্যের দ্বার সংশোধনী বর্তি (১) নিন্ধাণ করিবে । এই সকল 
দ্রব্যের দ্বারা ব্রণের শোধনার্থ কন্কও প্রস্তত হয়। হিরেকস কটুকী 
জাতিমূল হরিদ্র৷ ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য অথবা পূর্বোক্ত সকল 

দ্রব্যের দ্বার ব্রণের সংশোধনার্থ ত্বত অথবা তৈল প্রস্তুত করিবে। 

আকন্দ, মনসা-আটা, সকলগ্রকার ক্ষার-বৃক্ষ, জাতিমূল, হরিদ্রা দারু- 

হরিদ্রা হিরেকন এবং কটুকী, এই সকল এবং পূর্বোক্ত সকল দ্রব্য 

একত্র পেষণ করিয়া ত্রণ-শোধনার্থ দ্বৃত প্রস্তত করিবে । মযুরক 
(আপাঁড্), সৌদাল, নিম্ব, ঘোষাফল এবং তিল, শোধনার্থ তৈলে এই 

সকল দ্রবও প্রয়োগ করিবে । হিরেকস দৈন্ধব কিণু বচ হরিদ্রা ও 

দারু-হুরিদ্রা, অন্যান্য শোধনকর দ্রব্যের সহিত এই সকল দ্রব্য একন্র 

চূর্ণ করিয়! ব্রণের শোধনার্থে প্রয়োগ করিবে । সালসারাদি (আটত্রিশ 
অধ্যায়ে) গণে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে তাহাদ্িগের সার,, পটোল, 

হুরীতকী, আমলকী, বহেড়। এবং এই সকল দ্রব্যের রস ব1 কাথ, ব্রণ- 

শোধনার্থে বিধেয়। সরল বৃক্ষের নির্যা (তারগী৭), ধুন1, এবং 

সরল কান্ঠ ও দেবদার কাণঠ্েব্র সার, এই সকলের দ্বার ব্রণে ধূপ দিবে ॥ 

কষায় বৃক্ষের ছালের কাথ পাক করিয়া শীতল হইলে রোপণার্থে (ঘ1 

পুরিয়া উঠিবার নিমিত) ব্রণে প্রয়োগ করিবে । সোমলতা৷ হরীতকী 

কাকোল্যাদি-গণ এবং বটের ঝুরি, এই সকলের দ্বারা ব্রণরোপণার্থে 

বর্তি বোতী বা পলিতা) নির্মাণ করিণ্বে। মগ্রিষ্ঠ। সোমলত! সরল-কা্ঠ 
শ্বেত-খদ্ির শ্বেত-চন্দন এবং কাকোল্যাি-গণ, এই সকল পেষণ করিয়া 

প্রয়োগ করিলে ব্রণ পুরিয়া উঠে। চাকুলিয়া আলকুশী-লতা হরিদ্র 

দারু-হরিদ্রা মালতী-লতা শ্বেতরুণ্টকারী এবং কাঁকোল্যাদি-গণ, 

(১) এই সকল দ্রব্যের ক্ষ, বাতী, তুলা ব! বস্তরে মাথাই বা পলিত। প্রস্তুত 

করিয়। ক্ষত স্থানে প্রবিষ্ট কদিলে দুবিত পুধ জন্মিতে ন। পাইয়া ব্রণ শোধিত হয়। 
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স্বতের সহিত এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ কর] ব্রণ-পূরণের পক্ষে প্রশস্ত । 
শলজ অগুরু হরিত্রা দারু-হরিদ্রা দেবদারু প্রিয়, এবং লোধ, এই 

সকলের দ্বার! তৈল পাঁক করিয়। ব্রণের রোপণার্থে প্রয়োগ করিবে। 

কঙ্গ.ক। (কাঙ্গনী-দান।) ত্রিফল! লোধ হিরেকস শ্রবণাহ্বয়! (মণ্ডীরী 

বৃক্ষ) এবং ধব ও সালবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল ভ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ 

করিলে ব্রণ পুরিয়! উ্ঠে। প্রিয়ঙ্গ, ধুন! সাল"পুষ্প হিরেকন এবং ধব- 
বৃক্ষের ছাল, এই সকলের চুর্ণ প্রয়োগ করিলে ব্রণ পুরিয়! উঠে। ন্যগ্রো- 

ধাদ্দি বর্গের (৩৮ অধ্যায়ে উক্ত) ত্বক এবং ত্রিফল1, ইহাদিগের. রস 

প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। অপামার্ধ অশ্বগন্ধা তালপত্রী (মুরা- 

বৃক্ষ) ও সুবঙ্চল। (সান্জিমাটা), এই সকলের প্রয়োগে ব্রণ উৎপাদিত হয় 

(রেস পুষ প্রভৃতি নির্গত হুইয়! বাঁয়)। কাসীস সৈন্ধব কিণূ মুখা মনঃশিল! 

কুকুট-ডিম্বের থোলা৷ কপাল-খণ্ড মালতী পুণ্পের মুকুল, শিপীষ ও করঞজ- 
ফল এবং গৈরিক প্রভৃতি ধাতু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে 
উতৎ্সাদিত ব্রণ অবসাদিত হয়। দূষিত পুযাদি নিঃশ্যত ৰ্ইয়! শু 

হয়। এইক্থলে যে ক্রিয়ার জন্য যে ওষধের বর্গ বল! হইল, সেই 

বর্গের উল্লিখিত ওঁষধ সমস্তই হউক বা অর্ধেকই হউক, ঘখব। তাহার 
মধ্যে যাহ! যাহ। প্রাণ্ড হওয়। যায়, প্রাজ্ঞ বৈদ্য তাহাই সেই ক্রিয়ার 

নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে। 

সগুত্রিংশভম অধ্যায় | 
ওষধ-সংগ্রহার্থ ভূমি-পরীক্ষা । 

যে ভূমি শর্কর' প্রস্তর বল্মীক”শ্মশান আধুনিক দেবারতন অথবা 

বালুক প্রভৃতির দ্বাত্রা দূষিত নহে, অথব। ছিপ্রবিশিষ্ট, লোণা বা ভঙ্গ,র 

নহে, অথচ দ্গিগ্ধ, বৃক্ষ লতাদির অস্কুর-বিশিষ্ট, কোমল স্থির সমতল ও 

কৃষ্ণ গৌর বা লোহত বর্ণ-বিশিষ্ট, সেই ভূমি হইতেই ওষধ সংগ্রহ 
কদিবে। এইরূপ ভুনিতে জন্মিলেও কমি বিষ শন্ত্র হুধ্য-তাপ বায়ু 
অগ্ধি বা জল-আোতঃ প্রহৃতির ছারা অন্ুপহত, ন্বাভাবিক-রস-বিশিষ্ট 
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পুষ্ট স্থল এবং অবগাঁঢ় মূল, এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট গুঁষধ গ্রহণ করিবে। 

ওঁষধ-সংগ্রহ-কালে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিবে। ভূগি 
এবং ওষধ পরীক্ষার এইগুলি সামান্য নিয়ম । অতঃপর বিশেষ নিয়ম 

কহিতেছি 1 যে ভূমি প্রস্তর-বিশিষ্ট দৃঢ় গুরু শ্ভাম অথব] কৃষ্ণ বর্ণ এবং 

স্থল বৃক্ষ ও শন্তে সমাকীর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে পার্থিব গুণ 
থাকে । যে ভূমি স্সিপ্ধ, শীতল, জলের নিকটে স্থিত, শিদ্ধ শস্ত ও তৃণ- 

বিশিঃ, কোমল বৃক্ষ-পূর্ণ এবং শ্বেত-বর্ণ তাহাতে অধিক-পরিমাণে 

জশীয় গুণ থাকে । যে ভূমি বিবিধ-বর্ণ বিশিষ্ট, লঘু-প্রস্তর-বিশিষ্ট, 
এবং পাওু-বর্ণ ও অল্প বৃক্ষাক্কুর-বিশিষ্ট, তাহাতে অধিক পরিমাণে অগ্থি- 
গুণ থাকে । যেভূমি রুক্ষ, ভক্ম-রাশির স্তায় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ 

রুক্ষ কোটর-যুক্ত অল্প-রস-বিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক 

পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকে । যেভূমি মৃদ্র, সমতল ও ছিদ্র বিশিষ্ট, 

শ্তাম বর্ণ, শ্বাদহীন-জল-বিশিষ্ট এবং সর্বত্র অসার বুক্ষ ও মহা-পর্কত 
পুর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ-গুণ থাকে | 

' কোন কোন পণ্ডিতের! বলেন, ষে প্রাবৃট বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসস্ত 

এবং গীম্ম, এই ছয় কালে যথা ক্রমে মূল পত্র ত্বক্ ক্ষীর সার এবং ফল 

গৃহণ করিবে । অর্থাৎ প্রাবৃট কালে মূল, বর্ষ! কালে পত্র, এই প্রণালী- 

ক্রমে গৃহণ করিবে । কিন্তু জগৎ-পদার্থ সৌম্য ও আগ্নেয় এই ছুই- 

রূপে বিভক্ত বলিয়া এ প্রণালী সঙ্গত নহে। সৌম্য (শীতল বা স্সিগ্ধ) 
ওঁষধ সকল সৌম্য (বর্ষা শরৎ হেমন্ত) খতুতে, এবং আগ্নেয় (রুক্ষ বা উষ্ণ) 
ওষধ সমস্ত আগ্নে় (বপস্ত গীম্ম গ্রাবুট) খতুতে আহরণ করিবে। 

সৌম্য খতৃতে ভূমিতে সৌম্য-গুণের আধিক্য হয়। তৎকালে যে সকল 
সৌম্য গুঁষধ তাহাতে জন্মে, তাহার! ক্ুতরাংই মসতিশয় মধুর-রস- 

বিশিষ্ট, শ্লিপ্ধ ও শীতল হইয়! থাকে । আগগ্নের ওষধ ও আগ্েয় কালের 
সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। 

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ভূমির পূর্ববে বিবরণ বল! হই- 
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যাছে। তাহার ষধো যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয় গুণ 
অধিক পরিমাণে থাকে, তাহ! হইতে বিরেচন-দ্রবা গৃহণ করিবে। যে 
ভূমিতে অগ্নি আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, 

তাহা হইতে বমন-দ্রব্য গৃহণ করিবে। এই উভয়-গুণ-বিশিষ্ট ভূমি 
হইলে, তাহা! হইতে বমন ও বি:রচন এই উভয়-গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য আ- 
হরণ করিবে । যে ভূমিতে আকাশ-গুণের আধিকা, তাহাতে সংশম- 

নীয় দ্রব্য (9১ অধ্যায় দেখ) সমধিক বলবান্ হয়। মধু ঘ্বত গুড় 

পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ ব্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য নৃতন প্রশস্ত। সকল 

ওষধই সরস হইলে বীধ্যবান হয়। সরস দ্রব্যের অভাবে সংবৎসরের 

মধ্যে যে দ্রব্য সংগৃহ করা হইয়াছে, তাহাই গৃহণ করিবে । 

গোপালক তাপন ব্যাধ বনচারী ব। মুলাহারি-গণের . নিকট চিকিৎ- 

সক দ্রব্যের অনুসন্ধান করিবেন । পত্র ব লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের কোন 

ংশই পরিত্যঞ্য নছে। তাহাদিগের গৃহণের পক্ষে কোন কাল- 
বিশেষের নিয়ম নাই। সকল কালেই গ্রহণ" কর! যাইতে পারে । 
ভূমি ছয়প্রকার গন্ধ বর্ণ এনং রস বিশিষ্ট । ছয় রস আছে বলিয়। ভূমি 
দ্বভাঁবতই সকল,প্রকার বীজ-বশিষ্ট। অর্থাৎ ইহ স্বয়ংই সকলের 

বীজম্বরূপ। জলের যের্ি রস তাহা নিশ্য় জান৷ যায় না, তবে 

ভূমির রসের সহিত মিলিত হইলে তাহার রস জান! যায়। ষে 

ভূমি সকলপ্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট, তাহাকে সাধারণ ভূমি বলে। 'যে 

স্থানে যেরূপ প্রব্য জন্মে, সেই স্থানে ভূমিও তৃদনূযায়ী গুণ-বিশিষ্ট হইয়া 

থাকে । স্বাভাবিক গন্ধ বা! রসের* অন্যথা না হইলে, নৃতনই হউক বা 
পুরাতনই হউক, সকলপ্রকার দ্রবাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
কেবল বিড়ঙ্গ পিগৃপলী মধু এবং ঘ্বৃত পুরাতন হইলে অধিকতর হিত- 

কর হয়। অপরাপর সকল দ্রব্য, অন্য কোনপ্রকার দোষ না থা- 
কিলে, পুরাতন হুইলেও গ্রাহ হুইতে পারে। কোন অত্র রক্ত রোম 
নথ হঞ্ধ মুত্র অথব! প্ুরীব ওষধার্থে গ্রহণ করিতে হইুলে, তাহার বয়দ 
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কিছু অধিক হওয়া প্রয়োজন 7) এবং যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয়, তাহ! 
সেই জন্তর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর গ্রহণ করা কর্তব্য। বৈদ্য 
পবিত্র ও প্রশস্ত দ্রিকে উষপ-গৃহ নিষ্মাণ করিবে, এবং প্লোত মৃত্তিক1- 
তাণ্, কাষ্ঠফলক এবং শঙ্কু মধ্যে ওষধ স্থাপন করিবে । 

অক্টান্রিংশভম অধ্যায় । 
দ্রব্য-সংগ্রান্ণীয় বিধি । 

দ্রণ্যের গণ নংক্গেপতহ (৩৭) সইত্রিশটা। 

১। বিদারি-গন্ধাদি গণ। শাল পর্ণী, বিদারী ভেমি-কুম্মাড), 
সহদেবা (বেড়েলা), বিশ্বদেব! (গোরক্ষ-চাউলে), শবদংষ্টা (গোক্ষুরী), 

পৃথক্-পর্ণী (চাকুলে), শহাবরী (শতমূলী), সারিবা (অনস্তমূল), কুষ- 

সারিবা (শ্তামা-লতা) (১), জীবন্তী, খষভক, সহ! (ষুগানী), মহাসহা! 

(মাঁষাণী), বৃহতী, কন্টকারী, পুরর্নবা, এরও, হংসপাদী (গোয়ালিয়। 

লতা), বুশ্চিকালী (বিছুতি), খষভী (আলকুণী), ইহাদ্দিগকে বিদ্বারি- 

গন্ধাদিগণ কহে। ইহা বাঘু পিন্ত-অপহাী এবং শোষ গুল্ম অঙমর্দী 

উর্ধ-খ্বাস ও কানের শান্তিকর। 

২। আরগ্বধাদিগণ। আরগ্ধ (সৌদালি), মদন (ময়না! ফল), 

গোপঘণ্ট। (সেয়াকুল), কুটজ (কুড়গী), পাঠা (নিমুখ লতা), কন্টকী 

(গোক্ষুরী), পাটল! (পারুল), মূর্র্বালতা, ইন্ত্রধব, সপ্ত-পর্ণ (ছাতিম), নিশ্ব- 

কুরুণ্টক (পীত-ঝাঁটা), দাসী-কুকণ্টক (নীল-বাঁটা), গুড়,চী (গুলঞ্চ) 

চিতা, মহাকরপ্জ, ডরকরঞ্জ, পটোল, চিরেতা এবং কৃষ্ণ লির। । ইহা. 

দ্িগকে আরপ্বধাদ্ি গণ কহে। ইহাধী। শ্রেম্সা ও বিষের শাস্তিকর, মেহ 

কুষ্ঠ জর বমি ও কত নাশক, এবং ব্রণের শোধন.কর । 

৩। বরুণাদি গণ। বরুণ-বৃক্ষ, নীল-বিন্টশী (নীল-ঝীটা), শিগ, 
(সজিনা), মধু শিগ্ (রক্ত সঙ্জিনা), জয়ন্তী, মেষ-শৃঙ্গী, পুতিকা (করঞ্জ), 

নাটাকরঞ্জ, মোরটা (মূর্বালতা), অগ্নি মন্থ গেণাঁরা, বিন্টশী (ঝীটা), 

রক্তবর্ণ ঝাটা, আকন্দ, বপির (গঞ্জপিপ্পলী), চিতে, শতমুলী, বিদ্ব, 
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অজশৃঙ্গী, দর্ভ, কুশ, বৃহতী ও কণ্টকাঁরী। বরুণাদি গণের দ্বার! 

কফ ও মেদ নিবারিত হয়, এবং শিরঃশূল গুল ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি 

(রাজগীঁড়) আরোগ্য হয়। 

৪। বীরতর্বাদি গণ। বীরতরু (অজ্জুন বৃক্ষ) নীলবিপ্টশী, রক্ত- 
' বিশ্টশি, কুশ, বৃক্ষের উপরিজাত মাদা, নাগর-মুখা, নল, কাশ (কেশে 

ঘাস), অশ্মভেদক (পাথর-কৌড়), গণিকার, মুর্বালতা, আকন্দ, গজ- 
পিপ্ললী, শ্োনাক (শোণ! পাত), পীত-বিপ্টশী, স্থল-পদ্ন-বৃক্ষ, কপোত, 

বঙ্ক। (ত্রাঙ্গী-শাক), গোক্ষুরী। ৰীরতর্বাদিগণ বাঁত-জন্ত বিকারের 

শান্তিকর, এবং অশ্মরী শর্করা-অশ্মরী মৃত্রাঘাত ও মৃত্র-কচ্ছু রোগের 

বিনাশকর। 

৫ | সালসারাদি গণ। সালসার (ধুনা), অজকর্ণ, খদ্ধির, কদর 

(শ্বেত খদির), কালম্বন্ধ (গাব), ক্রমুক (রক্ত-লোধ), তৃর্জ, মেষ-শূঙ্গী, 

তিনিশ রুক্ষ, চন্দন (রক্ত-চন্দন), শিংশপ1, শিরীষ, আসন, ধব, অর্জুন, 

তালমূলী, করগ, নাটা করগ, অশ্বকর্ণ, সাল, অগুরু, পীত-কাষ্ঠ। ইহা" 
দিগকে সালসারাদি গণ কছে। ইহার দ্বার! কুষ্ঠ মেহ ও পাও রোগের 

শান্তি হন, এবং কক ও মেদ শুফ:হয় | 
৬. রোধাদি গণ। লোঁধ সাবর-লোধ পলাশ শোণা-পাত অশোক 

কপ্জিকা (বামুন হাটা) কটফল এলবালুক সল্লকী মঞ্জিষ্া কদদ্ব সাল এবং 
কদলী। ইহার্দিগকে রোধার্দিগণ কছে। রোধার্দিগণ দ্বার! মেদ ও কফ 

শুদ্ধ হয়, এবং যোনি-দোষের শাস্তি হয়; ইহা স্ন্ধকর, ব্রণের ছিত- 
কর ও বিষনাশক । 

৭। অর্কাদিগণ। অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত-আকন্)), করগদ্বয় 

(নাটা-করঞ্জ ও ডর-করঞ),নাগদস্তী (হাতিশ্তড়া), অপামার্গ, ভার্গী(বামুন 

হাটা), রান্না, বিষঙাঙ্কুলে, ভূমি-কুষ্মাণড, শ্বেত ভূমি-কুম্মাগ্ড, অলবণ। ও 

ইঙ্গ,দী। ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কছে। ইহা! কফ ও মেদের শোষণ- 
কর, কৃমি ও কুষ্ঠের শান্তিকর এবং ব্রণ-শোধন-কর । 
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৮। ন্ুরসাদি গণ। স্থরন! রাহ! শ্বেত স্থরস! (শুরু শেফালিক1), 

শ্বেত-তুলসী গন্ধতুলসী গন্ধ-মাত্রা; সুমুখ (শাক বিশেষ), সগন্ধক রাঙ্গা, 

কৃষ্ণ-তুলদী, কালমর্দ (কালকাসেন্দা), অপামার্, ক্ষুরক (কুলে-খাড়া), 
বিড়ঙ্গ, কট্ফল, স্থরসী, নিগুপ্তী নীল শেফালিক1,কোলাহল (কুক্সীম।), 

ইন্দুর-কাণী ফঞ্জী (বামন-হাটা), প্রাচীবল, কাকমাচী (গুড়-কামাই), 
বিষমুষ্টিক (কুঁচলে)। ইহাদিগকে নুরসাদদি গণ কহে । স্থুরসাদি গণ কফ ও 

কমি নাশকর, প্রতিষ্তায়,অরুচি শ্বাস ও কাসের শাস্তিকর, এবং ব্রণের 

শোধনকর। 

৯। মুঞ্কক ঘণ্টাপারুল পল্লাশ ধব চিত্রক ময়না! শিংশপ মনস! 

ও ত্রিফপ। (হরিতকী, বহেড়।, আমল1)। ইহাদ্িগকে মুফকাদি গণ 

কহে। মুক্ককাদি গণের দ্বার মেদরোগ শুক্রদোষ মেহ অর্শঃ পাওুরোগ 

ও শর্করা-অশ্মরী রোগের শান্তি হয়। 

১*। পিপ্ললাদি গণ। পিগ্ললী পিপ্পলী-মূল,চই চিতে আদা মরিচ 

গজপিপ্পলী হুরেণু এলাইচ বনযমানী ইন্ত্রব আকনাদি জীরে সর্ষপ 

মহানিথ্থ (ঘোড়ানিম্) হিঙ্ছু ভারী (বামন-হাটা),মধুর (শোল্ফা) অতিবিষ। 
(আতই৮), বচ, বিড়ঙ্ক কটুকী। ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদি গণ কছে। 

ইহা। কফ প্রতিষ্ঠায় বাষু ও অরুচি নাশক, অগ্নির দীপ্তিকর, গুলস ও 

শুলস্, এবং আমের পরিপাক-কর। 

১১। এলাদি গণ। এলাইচ তগরপাছক। কুড় জটামাংসী গন্ধ- 
তৃণ দারচিনী তেজপত্র নাগকেশর প্রিয়ঙ্গ, রেগুক। ব্যাতত্রনথ (গন্ধত্রব্য- 

বিশেষ), নখী চোর (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ) গেঠেল। সরল-কাষ্ঠ চৌচ.খড়িকা 

রালা গুগৃগুল ধুনা শিলারস কুন্দুরুখোটা অগুরু ম্পৃক্ক (পিড়িংাক) 
বেণামুল ভদ্র-দারু কুঙ্কম পুল্লাগ (বেকুল)। ইহাদ্িগকে এলাদ্রিগণ কছে। 
ইহার দ্বার বাতশ্লেন্সা এবং বিষের শাস্তি হয়, শরীরের বর্ণ প্রসন্ন 
হয়, কু পীড়া এবং কোঠ-রোগ (ত্বকৃরোগ) নাশ হয়। | 

৯ই। বচাদি গণ। বচ মুখ। আতইচ হরিতকী দেবদারু নাগকেশর 
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হরিদ্র! দাঁরু-হরিদ্রা। কলসী (চাঁকুলে) কুড়চী-বীজ এবং যষ্টিমধু। ইহ'- 
দিগকে বচাদ্ি এবং হপিদ্রাদি গণ কহে। ইহার দ্বার! স্তম্ভ সংশোধিত 

হয়, আমাতিসারের শান্তি হয়, এবং বাধু পিত্ত শ্লেম্মার পরিপাক হয়। 
১৩। শ্তামাদি গণ। শ্তামালত। মহাশ্তামা শ্তামালতা তেউড়ী 

দস্তী, টৌোচ-খড়িকা লোঁধ কমলা-গুড়ি রম্যক (বক-পুষ্প) রক্ত-লোধ 

পুত্র-শ্রেণী (মুষলীলতা।), গবাক্ষী রাজ-বৃুক্ষ (সৌদাল) করগদ্বর 'গুলঞ্চ 

সপ্তল! পারুল ছগলান্ত্রী বিষতাড়ক। সুধা (সিজ) শ্বর্ণ-ক্ষীরী লতা । -ইহা- 

দিগকে গ্ঠামাদি গণ কহে। শ্যামাদি গণ গুল্স এবং বিষাপহারী, আনাহ 

এবং উদর রোগে মল-ভেদ-কারী, এবং উদাবর্ত রোগের শান্তিকর । 

১৪। বৃহত্যাদি গণ। বৃহতী কণ্টকারী কুড়টী-ফল আকনাদি 
যষ্টিমধু। ইহাদিগকে, বৃহত্যাদি গণ কহে । বৃশ্ত্যাদি গণ বায়ু-পিত্ত- 

হারক, এবং কফ অরুচি হৃল্লা বমনেচ্ছা এবং মুত্রকুচ্ছ রোগের 
শাস্তিকর। | 

১৫। পটোলাদি গণ । পটোলপত্র চন্দন (রক্তচন্দন) মূর্বা গুড়ুচী 

আকনাদি ও কটুকী। ইহাদিগকে পটোলাদি গণ কহে। ইহা পিত্ত 

কফ ও অরুচি নাশক, জরের উপশমকারী, ব্রণের হিতকর, এবং 

বমন কও, ও বিষের নিবৃন্তিকর। ৃঁ 

১৬। কাকোল্যাদ্ি গণ। কাকোলী ক্ষীর-কাকোলী জীবক খষতক 

মুদগপণী (মুগানী), মাসপর্ণী (মাষাণী) মেদ, মহামেদ (১), গুলঞচ, 
কাকড়া-শুঙ্গী বংশলোচন পদ্ম-কান্ঠ পুগুগিয়া-বৃক্ষ খদ্ধি বৃদ্ধি ড্রাক্ষা 

জীরক-দয় বষ্িমধু। ইহপিগকে, কাকোল্যাদি গণ কহে। কাকো- 
ল্যাদি গণ রক্তপিত্ত এবং বায়ুর শািক€, জীবনী-পুষ্টিকর, তেজোবৃদ্ধি- 

কর, স্তন্ধ এবং শ্লেযাজনক। 
পা প্প্পাছ পিসি পা 

(১) মেদ মহামেদ প্রভৃতি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য বলিয়। মেদের স্থলে অশ্বগন্ধ! এবং মহা- 

মেদের স্থলে শ্যমালত৷ দেওয়। ঘায়। এবং ধদ্ধি বৃদ্ধির সুলে বল! ও খষতের স্থলে 

বংশলে|চন €দওয়। যায়। 
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১৭। উধকাঁদি গণ। ক্ষার-মৃত্ভিক! সৈন্ধব শিলাঁজতু কাঁদীদঘর় 

(ছইপ্রকার কাদীপ) হিচ্থু এবং তুখক (উ,তে)। ইহা'দিগকে উষকাদি 
গণ কহে। উধকাদি গণ কফহারী, মেদশোষণকর, এবং অশ্মরী মৃত্র- 
কৃচ্ছ ও গুল্স রোগের নিবৃত্তিকর। 

১৮। সারিবাদি গণ। শ্ামা-লতা য্টি-মধু চন্দন রক্জচনান প্ম- 

কাষ্ঠ গাস্তারী-ফল মধুক-পুষ্প (মৌলফুল) ও বেণামূল। ইহাদদিগকে 

সারিবাদি গণ কহে। সারিবাদ্দি গণ পিপাস। রক্তপিত্ পিতজর ও দাহ 
রোগের শাস্তিকর। 

১৯। অঞ্জন (শ্রোতোহঞ্জন) রসাঞ্জন নাগ-পুষ্প প্রিয়স্কু নীল-স্'দী 

নালোৎপল বেণা-মূল পদ্ম নাগকেশর যঁ্ট-মধু। ইহাদিগকে অগ্ত- 

নাদি গণ কহে। অঞ্চনাদি গণের দ্বারা রক্তপিক্ত বিষ এবং অস্তর্দাহের 
শান্তি হয়। 

২*। পরুষক, দ্রাক্ষা, কট্ফল, দাড়িম, পিয়াল, কতক-ফল, 

শাকফল ও ত্রিফলা। ইহাদ্দিগকে পরুষকার্দি গণ কহে। ইহা বা 

ও মূত্র দোষের শান্তিকর, মুখপ্রিয়, পিপাসা-শাস্তিকর ও রচিকর । 

২১। প্ররিযন্কু ও অশ্বষ্ঠা গণদ্বয়। প্রিয়ঙ্কু সমঙ্গা ধাতকী-পুষ্প পুন্নাগ 

রক্ত-চন্দন কুদ্চকুম মোচরল অঞ্জন (রসাগ্তন) পুন্নাগ শআ্োতোহ২ঞজন 

পদ্মকেশর মঞ্জষ্ট। শ্তামালতা। অন্বষ্ঠঠ (মাকনাদি) ধাতকীপুষ্প 

মঞ্জিষ্ঠা কটুঙ্গ (শোণাপাত) য্টমধু বিন্বপেষিক1 (বেলশ্'টা) লোধ 
সাবর-লোধ পলাশ নন্দী-বুক্ষ ও পদ্মকেশর। ইহাদিগকে প্রিয়ঙু ও 

অন্ষ্ঠাদি গণ কহে। এই ছুই গণ পককাতিসারের নিবৃত্িকর, সন্ধানকর 
(শস্বার৷ ক্ষত স্থান যোড়। লাগে), পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের 

নোপণকর। 

২২। বট যজ্জডুঘুর অশ্বথ প্রক্ষ (পাকুড়) মধুক (মৌল) কপীতন 
(আমড়া) অজ্ঞন-বৃক্ষ আমর কোবাঅ (ক্যাওড়া) চোরক (গন্ধপ্রব্য) 

তেব্সপত্র জুফগ বনজন্ু পিয়াল য্-মধু কটকী বকুল কদন্ব বদরী 
১৫ 
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গাব সল্লকী (শালবৃক্ষ) লোধ সাবর-লোধ ভেলা পলাঁশ মন্দীবৃক্ষ। 

ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদি গণ কহে। ইহা ব্রণ-রোগে উপকারী, মলের 
গ্রাহক, ভগ্বের (অস্থি-ভগ্নের) সন্ধান-কর, রক্তপিত্ব ও দাহের 

শাস্তিকর, মেদোত্ব এবং যোনি-দোষ-হাবক | 

২৩। গুড়ুচ্যাদি গণ। গুলঞ্চ, নিম্ব, ধন্যে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ; ইহা- 

দিগকে গুড়ুচযাদি গণ কহে । এই দকল দ্রব্য সর্বপ্রকার জ্বরনাশক 
ও অগ্রিবৃদ্ধিকর এবং এই সকলের দ্বার হিকা], অরুষ্টি, বন, পিপাস 

ও গাত্রদাহ নিবারণ হইয়! থাকে । 

২৪। উতৎপলাদি গণ। নীল উৎপল, রক্ত উৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, 

পদ্মকাষ্ঠ, নীলপদ্ম, স্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু; ইহারা উৎ্পলাদি গণ। এই 

সকলের দ্বারা পিপাস! গাত্রদাহ ও রক্তপিত্ত দমন হয়, বিষ নষ্ট হয়, 

এবং হৃপ্রোগ, ছদ্দি ও মুম্ছার শান্তি হইয়! থাকে । 
২৫। মুস্তাদি গণ। মুখা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হদীতকী, আমলকী, 

বিতভীতকী অর্থাৎ বয়ড়া, কুড়, হৈমবতী (বচ), শুক্ু-বচ, আকনাদি, 

কটুকী, শার্গা (মহাকরঞ্জ), অতিবিষা অর্থা২ং আতইচ, দ্রাবিড়ী 

(এলাইচ), ভেলা ও চিতা, ইহার। মুস্তাদি গণ। ইহার! কফ ও যোনি- 

দোষ নষ্ট করে, স্তনহ্প্ধ শোধন করে ও তুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া 
থাকে । 

২৬। ত্রিকলা। হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া, ইহার ত্রিফলা!। 

এই সকল দ্রব্য ক, পিত্ব, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশ করে, নেত্র- 

দোষ দূর করে ও অগ্থির উদ্দীপন করিয়া থাকে । 

২৭। ভ্রিকটু। পিপ্পলী, মরিচ ও শুঠী, ইহার! ব্রিকটু॥ ইহারা 

শ্লেম্মা ও মেদ, মেহ, কুষ্ঠ ও চন্ম রোগ নিবারণ করে, গুল্সঃ পীনন ও 

অগ্নিম্ান্ধ্য দমন করে, এবং অগ্থির উদ্দীপন করে। 

২৮। আমলক্যাদি গণ। আমলকী, হরীতবণী, পিপ্পলী ও চিতা । 
ইহাদিগকে আমলক্যাদি গণ কহে। ইহার! সব্বপ্রকার জর, কফ ও 
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অরুচি নাঁশকাঁরী এবং চক্ষুঃদ্বয়ের উপকারী, অগ্নির উত্তেজক ও শুক্র- 
বৃদ্ধিকর। 

২৯। ত্রপাদি গণ। রাড, সীসা, ভামা, রূপা, সোণা, কৃষ্ণ-লৌহ 
ও লৌহুমল, ইহাদিগকে ব্রপাদি গণ কছে। এই সকলের দ্বারা বিষ 
ক্কমি, পিপাসা) হৃদরোগ, পাও, মেহ ও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে । 

৩৯ | লাক্ষাি গণ। লাক্ষা, রেবত (সৌদাল), কুটজ (কুড়চি), কর- 

বীর, কট্ফল, হরিদ্রা, দার-হরিভ্রা, নিম্ব, ছাঁতিম, মালতী ও বলা, 

ইহাদিগকে লাক্ষা্দি গণ কহে। ইহার কষায়, তিক্ত ও মধুর । এই 

সকলের দ্বারা কষ, পিত্ত-রোথ্, কুষ্ঠ ও কৃমি নষ্ট হয় এবং হুষ্ট ব্রণের 

শোধন হইয়া থাকে । ইহার পর পঞ্চবিধ পঞ্চমূল কহিতেছি :-_- 

১ম। গোক্ষুরী, ফণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপানি, এই 
সকলকে স্বপ্ন পঞ্চমূল বলে। ইহার] কষায়, তিক্ত ও মধুর । এই 
পঞ্চমূলের দ্বারা বাত পিত্ত নষ্ট হয়, এবং শরীরের বল ও পুষ্টি সাধন 

হুইন়। থাকে । 

২য়। বিন্ব, গণিকারিকা, সোণা, পারুল ও গাস্তারী, এই সক- 

লকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে। ইহাদের আগ্বাদন তিক্ত পশ্চাঁৎ মধুর । 

ইহারা কফ ও বাষু নাশক, লঘুপাক ও অগ্নি-বৃদ্ধি-কর। 
৩য়। এই উভয় পঞ্চমুূলকে দশমূল কহে। ইহারা শ্বাস, কফ, 

পিত্ত ও বাধু নষ্ট করিয়! থাকে, অপৰক্ বস্তর পরিপাক সাধন করে ও 

সর্ব প্রকার জর নিবারণ করে। | 

৪র্থ। ভূমিকুম্মাণ্ড, অনস্তমূল, হরিজ্রা, গুড়ূচী ও অজশৃঙ্গী, ইহা- 
দিগের নাম বলী। পু 

৫ম। পানি আমল, গোক্ষুরী, ঝিন্টশী (ঝাটা), গৃধ্ধনখ (কোক মাচি) 

ও শতমূলী, উহাদ্িগের নাম কণ্টক। এই বন্ধী ও কণ্টকাদি গণঘ্বয় 
রক্ত পিন্ত ও ত্রিবিধ শোথ দমন করে, এবং সর্বপ্রকার মেহ ও শুক্র- 

দোষ বিনাশ করিয়া থাকে । 
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৬ষ্ঠ। কুশ, কাশ, নল, দর্ভ অর্থাৎ উলুপতৃণ ও উক্ষ, ইহাদিগের 

নাম তৃণ। এই তৃণ-পঞ্চক দ্ধের সহিত সেবন করিলে মৃত্র-দোষ, 
মুত্র-বিকার ও রক্তপিত্ত নিবারণ হয়। 

এই পঞ্চবিধ পঞ্চমূলের মধ্যে আদ্যদ্বয় অর্থাৎ স্বল্প পঞ্চমূল .ও 

বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু দমন করিয়! থাঁকে, মধ্যদ্বয় অর্থাৎ বল্লী ও কণ্টকাদ্দি 

যুল শ্লেম্ার দমন করে, এবং অস্তা অর্থাৎ তৃণার্দি পঞ্চ-মুল পিত্ত বিনাশ 

করিয়। থাকে । ত্রিবৃদাদি গণ অন্তত্র বল যাইবে । 

এস্থলে এই সকল গণ সংক্ষেপে লিখিত হইল, তাহার পর চিকিতসাঁ- 

প্রকরণে দৌষের বলাবল নির্ণয়পূর্বক বিস্তারিতরূপে বল! যাইবে। 

বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই সকল দ্রবা যথান্তাঁয়ে বিভাগ করিয়া, তদ্দার! 
গ্রলেপ কষায় তৈল ঘ্বত ও পানক করিবেন । সকল খতুতেই ধৃম বর্ষ! 

বায়ু ও ক্লেদ রহিত গৃহে অতি গোপনভাবে ওষধ সকল রক্ষ1! করি- 

বেন। দোষ অর্থাৎ বাধু পিত্ত কফ, এই তিনের প্রভেদ দর্শন করিয়া! 
পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ওঁষধ সকল প্রয়োগ করিবেন, এবং স্কান বিশেষে 

কোথাও বা পৃথক্ পৃথক, কোথাও বা মিশ্রিত, এবং কোথাও বা সমস্ত 
প্রয়োগ করিবেন। ইতি দ্রব্য-সংগ্রহণীয় অধ্যায়। 

একোনচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 
ংশোধন ও সংশমনী দ্রবোর বিবরণ। 

মদন (ময়ন1) ফল কুড়চি দেবতাড় তিতলাউ অপামার্থ কতবেধন 

(কোশাতকা) সর্প বিডঙ্গ পিপ্ললী করঞ্জ প্রপুল্নাড (চাকুন্দে), কাঞ্চন- 

বুক্ষ কবু্দার (শ্বেতকাঞ্চন) নিম্ব অশ্বগন্ধা! অল্নবেতস বন্ধুজ্জীব (বান্ধুলি) 

অপরাজিতা শণপুষ্পী (শণ-বৃক্ষ) বিশ্ব (তেলাকুচ) বচ রাথাল-শশা ও 

চিভে, ইহার্দিগের দ্বারা শরীরের উদ্ধাভাগ সংশোধিত হয়। ইহ1- 

দিগের মধ্যে প্রপুন্নাড় পধাস্ত বৃক্ষ সমুহের ফল, এবং কাঞ্চন-বুক্ষ 

হইতে অবশিষ্ট বৃক্ষগণের মূল গ্রহণ করিবে । 

তৃবৃৎ (তেউড়ি) শ্যামালত! দ্তী দ্রবস্তী (ৰয়পাল) সপ্তল! (পারুল) 
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শঙ্ঘিনী (টোচখড়িকা) মেষশৃঙ্গী গবাক্ষী (গোঁমুক) ছাঁগলান্্রী (বিষ- 

ধড়ক) মনসা-পিজ শ্বর্ণক্ষীরী-লত চিত্রক অপামার্গ কুশ কাশ, তিন্বক 

লোধ, কমলাগুড়ি, পটোলমূল পাটল, গুবাক হরীতকী আমলকী বিশী- 
তরী নীলী, চতুরক্বল (সৌদাল) এরগ্ড (করঞ্জ), মহাবুক্ষ (পপাকুড়) 

ছাতিম অক এবং জ্যোতিগ্মতী (নফট্কী), এই কলের দ্বারা শরীরের 

অধোভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে তৃবৃৎ হইতে কাশ পরাস্ত 

দ্রাবোর নল, টি হইতে পাটল পধ্ন্ত দ্রব্যের ত্বকৃ, কমলাগুড়ি চূর্ণ, 

গুবাক হইতে এরও পণ্ন্ত দ্রুব্যর ফল, করঞ্জ এবং সোদালের পত্র) 

এখং সা বুক্ষের ক্ষীর গ্রহণ করিবে। 

কোশাতকী, সপ্ূুল। শঙ্ঘিনী দেবদালী কারবেলী (করলা)। ইহার! 
উদ্ধাদঃ উভঘ ভাগ সংশোধন-কর । ইহাদিগের রস গ্রহণ করিবে । 

পিপ্পলী বিড়ঙ্গ অপামাগ শিগ (সজিনা) শ্বেতরর্ষপ শিরীষ 
মরিচ, করবীন বিদ্বী অপন্রাজিতা অপামার্গ বচ জ্যোতিম্মতী করগু 

আর্ক, অলক (শ্বেত আকন্দ) রস্থন আতইচ শুনী, তালীশ তমাল রান! 

মজ্জ্ বানুই তুলদী), ইস্গুদা, মাতুলুগগ (টাবা নেবু) যুরুঙ্গী পীলু- 

জা, শাল তাল মধুকঃ শাক্ষা ঠি্ছ্ি, লবণ, মদা, গোময়-রস এবং 

গামণ । ইভারঃ শিরেপিবেচক | ইহ্যাদগের মধ্যে মরিচ পর্যন্ত 

নি এর হের করান হত অর্ক পধান্ত বৃক্ষ সমুহের মুল, 

অলর্ক হতে শুী পথান্ত এক্ষ সমূহ কন্দ, তালীশ হইতে অঙ্জক' 

পর্যন্ত উদ্ছিন সমূহের পত্র. ইন্কুদা ও মেষশঙ্গের ত্বকৃ, মাতুলুঙ্গ মুকঙ্গী 

৪ পীলুঞাতির পুষ্প, শাল তাল ও ও ম্রুকের সার, এবং হিচ্গ ও লাক্ষার 

শিধাস, গ্রহণ করিবে । লবণ প্রভি ভ্রব্য পার্থিব পদার্থ বিশেষ, 

মদ্য সমূহ আসব দ্রব্য বিশেষ, এবং গোমৃত্র ও গোমর-রসকে মল 
বলা যার। 

অতঃপর সংশনণী দ্রব্য কহিতেছি। 

দেণদারু কুষ্ঠ হরিঝ্র। বরণ মেষশূঙ্গা শ্েত-বেড়েলা। গীত. 



১৭৪ স্থশ্রুত। 

বেড়েলা নীল-বিন্টমী গণিকারিক1 ছুরালভা সল্পকী পারুল বীরতরু 
(অজ্ঞুন বুক্ষ) পীত-ঝিণ্টী গুলঞ্চ এরও পাষাণভেদী (পাথর-কোড়) 

অর্ক অলক (শ্বেত আকন্দ) শতমূলী পুনর্নবা সাস্তার-লবণ গজ-পিপ্পলী 

কাঞ্চনবৃক্ষ ভার্গী (বামন-হাটা) কার্পাস কৃশ্চিকালী (বিচুতি) পত্তর 

(সালিঞ্চাশাক) যব কোল কুলথ প্রভৃতি, এবং বিদারিগন্ধাদি গণ, ও 

পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হুন্ব ও বৃহৎ পঞ্চমূলী, ইহারাই সামান্ততঃ বাত" 

সংশমনী বর্গ। | 

চন্দন রক্তচন্দন বাল! বেণামূল মঞ্রিষ্ঠা কাকোলী ভূমিকুম্মাণ্ 

শতমূলী প্রিয়ন্ক শৈবাল কহুলার (শ্বেত শু'দি) কুমুদ পদ্ম কদলী কন্দলী 
(পল্মবীজ) দূর্ব। মুব্বা প্রন্তি, এবং কাকোল্যাদ ও ন্যগ্রোধাদি গণ 

ও পৃর্বাধ্যায়ে কথিত তৃণ-পঞ্চমূল। ইহার। সামান্যতঃ পিত্ত-সংখ- 
মনী বর্গ। | 

দারুহরিদ্রা অগুরু রক্ততন্দন কুষ্ঠ (কুড়) হরিদ্রা শীতশিব 

(মৌরি) শোল্ফ। সরলকাষ্ঠ রান্না করঞ্চ ডহরকরঞ্চ ইনুদী জাতী কুচ 

বিষলাঙ্গলী হস্তিকর্ণ-পলাশ মুগ্তাতক বেণামূল প্রভৃতি, ওঁ পুব্বাধ্যায়ে 

কথিত বল্লীগণ কণ্টকগণ হুম্ব ও বৃহৎ পঞ্চমুলী, এবং পিপ্পল্যাদি 

বুহত্যা্ি মুক্ককাদি বচার্দি স্ুরসাদি ও আবগ্রধাদি গণও সামান্ততঃ 

শ্নেক্স-নংশমনী বর্গ। 

ব্যাধি অগ্নি প্রকৃতি ও বল বিবেচনা করিয়া! গধধ সকল বিধান 

করিবে । ব্যাধির বল অনুসারে যে পরিমাণে ওধধ প্রয়োজন, 

তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ওষধ সেবন করিলে, উপস্থিত ব্যাধির 

শিবুন্ত হইয়। অন্যপ্রকার ব্যাঁধ জন্মে। অগ্নির বল অনুসারে যে 

পরিমাণে ধধ পরিপাক পাইতে পারে, তাহ! অপেক্ষা অধিক পরি- 

মণে ভক্ষণ করিলে, ওবধ জীর্ণ হয় না, অথব। উদর ভার হইয়া ক্রমশঃ 

পারপাক পায়। প্রকৃতিতে যে পরিমাণে সম্থ পায়, তাহার অধিক 

দেবন কগিলে গ্লাণি মুঙ্ছা বা মানসিক বিকার অন্মে। সংশমনী্ 



হৃশ্রুত। ৯৭৫ 

দরবার পরিমাঁণ এইরূপ কোনপ্রক্কারে অধিক হইলে, সংশোধনী দ্রব্যের 

গুণ বিফল করে (১)। পূর্বোক্ত ব্যাধি অগ্নি ও প্রকৃতি অনুসারে ওষধের 

পরিমাণ অন্ন হইলে কোন ফল দর্শে না । অতএব ব্যাধি অগ্নি ও প্রতি 

বিবেচনা করিয়াই পরিমাণ বিধান করিবে । 
যেরোগ শোধনী দ্রব্যের দ্বার চিকিৎসনীয়, সেই রোগে রোগী 

যদি দোষ-জন্য দ্ুন্বল হইয়া পড়ে, তবে অল্প পরিমাণে সংশোধনী 

উষপধ প্রয়োগ করিবে । এরপস্থলে দোষ ক্ষালিত হইলে এবং কোষ্ঠ- 

দেশের মুছুভাবে ক্রিয়া হইতে থাকিলে, রোগীর বল দেখিবার প্রয়ো- 

ভন নাই। কারণ ব্যাধিশূন্ত হয়! ছুব্বল থাকিলেও তাহার শরীর 

নিশ্চয় সংশোধিত হইয়াছে বলাযায়। ব্যাধির মাদিতে এবং মধ্যে 

যে ওউষধ সেবন কর! ঘায়, তাহা কাথ হইলে তাহার মাত্রা অঙঞ্জপি- 

প্রমাণ, চুর্ণ হইলে দুই তোলা এবং কন্ক হইলে এক তোলা । দোষ 

স্বয়ং প্রবুন্ত হইলে, (২) এবং কোষ্টের কার্য মুছু হইলে, ছুর্ধল রোগীর ও 

শোধনী-প্রয়োগেই ব্যাধিশ্যান্ত হয়। 

চত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

দ্রব্য, রন, গুণ, বীধ্য ও বিপাকের বিজ্ঞান । 

কোন কোন আচায্যেরা দ্রন্যই প্রধান বলেন। কারণ,প্রথমতঃ, দ্রব্য 

ব্যবস্থিত এবং রস প্রভৃতি অব্যবস্থিত, যথা! অপক ফলে যেরূপ রস গুণ 

প্রভৃতির উপলব্িি হয়, পক ফলে সেরূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য 

নিত্য এবং রস গুণ প্রভৃতি অনিত্য। কারণ, কক্কাদির স্থলে দ্রবা, রস 

ও গন্ধ বিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধ হীন হইয়। থাকে । তৃতীয়তঃ, দ্রবা, 
স্পেস শিপ ০ শপে শি? সী ৮ পাশালপীশ ০ 

(১) চিকিৎসার শ্রথম সংশোধনী পরে সংশমনী উষধ সেবন করাই বিধি । কিন্ত 
ংশমনী দ্রব্যের পরিমাণের আধিক্য জন্ত যদি অন্যপ্তকার রোগ জন্মে, তবে পৃব্ৰে 

যে নংশোধনী দ্রব্যের দ্বার] শরীর সংশোধিত হুইয়াছিল, তাহ] এক্ষণে বিফল হইয়। 
পড়ে। 

(২) পিত্ত শ্েক্মা বা মল প্রভৃতি আপনি নি€ম্থত হইলে দোষের স্বয়ং প্রবৃত্তি বলে। 



১৭৬ স্রশ্রুত। 

জাতীয়-গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে, ঘথ! পরর্ধিব দ্রব্য কদাচ 
অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় ন1। চতুর্থ, পঞ্চেন্দ্িয়ের দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত 

হয়, রসাদি গৃহীত হয়না । পঞ্চন, দ্রবা আশ্রয়, এবং রস প্রভৃতি 

তাহার আশ্রিত। ষষ্ঠ, ওঁষধের গণ বণন করিতে হইলে, দ্রব্যের 

নাম উল্লেখ করিয়া আরব হয়, যথা “বিদারিগন্ধাদি আহরণ পুব্বক 

চূর্ণ করিয়া পাক করিবে ।”” ইহাতে রসের উল্লেখ করিয়া আরস্ত করা 
হয় নাই। সপ্তম, শান্ত্র-প্রমাণ তেতু । ওষধের যোগ-বর্ণনার স্থলে শান্ে 

দ্রব্যই প্রধান বলিয়। উপদিষ্ট হইয়াছে,নথা মাতুলুঙ্গ ও অগ্রিমন্থ ইতাদি। 

এস্থলে বস প্রভৃতি উপদিঈ হয় নাই। এঅইম, রন গ্রভৃতির গুণ দ্রবোর 

অবস্থা-সাপেক্ষ) যথা তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক দ্রব্যের পর 

রন ইত্যাদি । নবম, দ্রনোর একাংশেও ব্যাধিশান্তি হইয়া থাকে । 

যথা “মহাবৃক্ষের ক্ষীর (মাটা) কতক” ইত্যাদি । এই হেতু 

দ্রব্যই প্রধান । ক্রিয়া এবং প্রিরার গুণের ন্যায় দ্রব্য ও দ্রবোর 

লক্ষণ পরম্পর সমখারি কারণ **। কেহ কেহ এরূপ স্বীকার ন! 

করিয়া রসই প্রধান বলেন। কারণ, প্রগমতঃ১ আগজীচ শ। 

সেই শাস্ত্রে রনের সম্বন্ধ এইপপ উল্লেখ মাছে, যে গ্রাণিগণের আহার 

রনের আয়ন্ত। তাভাতেই প্রাণ ধারণ হয়। ব্বিভীয়তঃ, গুক্নপদশের 

স্থলে রলই উপদেশের বিষয় হইয়াছে, যগ1,মধুব, অমত্র এবং লবণ 

বারুর শাস্তিকর। তৃতীয়ত; অনুমানের স্থলে, রসের দ্বারা দ্রব্য অনু- 

মিত হয়, যথ! মধুর দ্রব্য । চতুর্থ তঃ, খধিবচনেও এইরূপ কথিত আছে 

যে, যজ্ঞার্থ কিঞ্িৎ মধুর দ্রব্য আহরণ করিবে। অতএব রসই প্রধান, 
রসের দ্বারাই প্রব্যের গুণনংজ্ঞা । রসের লক্ষণ অন্যত্র উপদেশ করিব। 

কেহ কেহ এনব্প স্বীকার করেন না, বীর্ধযকেই প্রধান বলেন। কারণ 
8. পল পলাশ ৮৮ 

* কোন দ্রবোর দ্বার। কোন ফল হইলে সেই দ্রব্য এবং তাহার গুণ উভয়ে মিলিয়। 
সেই ফল উৎপাদনের কারণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবারি-কারণ অর্থাৎ 
উভয়ে মিলিয়। দেই ফল জন্মায় । 



্বশ্রুত । ১৭৭ 

বীর্য্য গুণে ওঁধধের কাঁধ্য নিপ্পন্ন হইয়া থাঁকে | শরীরের উর্ধী ও অধঃ 

এবং উভয় ভাগের সংশোধন, সংশমন, সংগ্রহণ, অগ্নিদীপন, প্রপীড়ন, 

লেখন, বৃংহণ, রসায়ন, বাজীকরণ, শ্বয়থুকরণ, বিলয়ন (মিলিয়! যাওয়া), 

দহন, দারণ, মাদন, মারণ ও বিষের প্রশমন প্রভৃতি ওষধের কাধ্য, 

বীর্যের প্রাধানা-বশতই হইয়া থাকে । জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত 

বীর্ধ্য ছুইপ্রকার, শীত এবং উষ্ণ । কেহ কেহ বলেন বীর্ধ্য অষ্টবিধ, 

যথ।, উষ্ণ, শীত, ন্গিদ্ধ, রুক্ষ, বিশদ অর্থাৎ পিচ্ছিল, মুছু ও তীক্ষ। 

এই মকল বীর্ধ্য স্বীয় বল ও গুণের প্রভাবে রদ অতিক্রম করিয়া 

কাধ্য করে। যথা)-স্বৃহৎ পঞ্চমূল কষায়-রস ও পশ্চাৎ তিক্তরস- 

বিশিষ্ট হইয়াও উষবী্যত্ব হেতু বায়ুর শাস্তি করিয়া থাকে। কুলখ, 
কষায়, কটুক ও পলাওু, ইহারাও তৈলবৎ শ্নেহভাব প্রযুক্ত বাুর শাস্তি 

করে। মধুর ও শীতবীর্ধ্য প্রযুক্ত ইক্ষুরস দ্বার! বায়ু বৃদ্ধি হয়। পিপ্পলী 
কটুরস-বিশিষ্ট হইয়াও ঈষৎ শীতবীর্ধ্য প্রযুক্ত পিত্বের শাস্তি করে।' 
কাকমাচী তিক্তরস-বিশিষ্ট ও মত্ত মধুর-রস-বিশিষ্ট হইয়াও উষ্ণবীধ্য 
প্রযুক্ত পিত্তেরু বৃদ্ধি করে। মূলক কটুরস-বিশিষ্ট হইয়াও ্গিদ্ধবীর্ধ্য 
হেতু শ্রেম্সা বৃদ্ধি করিয়া থাকে । কপিথ অম্নরস-বিশিষ্ট হইয়াও এবং 

মধু মধুর-রস-বিশিষ্ট হইয়াও রুক্ষবীর্য্য হেতু শ্লেম্া দমন করে। নিদর্শন 
স্বরূপে এই কয়টা মাত্র প্রদর্শিত হইল। ্ 

যে সকল রসের দ্বারা বায়ু শাস্তি হয়, যদি সেই সকল রসে রুক্ষতা, 
লঘুত1 ও শীতলত! গুণ থাকে, তাত৷ হইলে তাহারা বাধু শাস্তি করিতে 
পারেনা । যেসকল রপের দ্বার! পিত্ত *নাশ হয়, যদি সেই সকল রসে 

তীক্ষতা উষ্ণত। ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহা! হইলে তন্বারা পিত্ত নষ্ট 

হয়না। এবং যে সকল রসের দ্বার শ্লেয়। দমন হইয্া! থাকে, যদি 

তাহার! শ্লেহে গৌরব ও শৈত্য গুণযুক্ত হয়, তাহ! হইলে সে সকল 

রসের দ্বার! শ্লেম্মার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে । অতএব বীগ্যই প্রধান। 

কেহ কেহ ইহ! স্বীকার করেন না) তাহা পরিপাককেই প্রধান 
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বলিয়া থাকেন। কফারণ, সকলপ্রকার তূক্ত-ত্রবা সম্যকৃরীপে পরি- 

পাক হইলে গুণ, এবং অপ্রশস্তরূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়] 

থাকে। কেহ কেহ কহেন, প্রতোক রসেই পরিপাক হইয়! থাকে । 

কেহ বলেন, মধুর অন্ন ও কটু, এই ত্রিবিধ রসেই পাক হয়। কিন্ত 

ইহা সথপঙ্গত নহে, কারণ ভ্রব্য-গুণ ও শাস্ত্র পর্যালোচনা! করিয়া 

দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অগ্্রের বিপাক নাই, অগ্নিমান্টা হইলে 

পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া! অম্ন-রসে পরিণত হয়। যদি অশ্রের বিপাক 
স্বীকার করিতে হয়, তবে লবণ রসেরও অন্যপ্রকার পাক সম্ভবে। 

কিন্তু তাহা হয় না, শ্রেম্সা বিদগ্ধ হইয়াই লবণত1 প্রাপ্ত হয়। কেহ 

কেহ বলেন যে, মধুর-রন পরিপাকে মধুরই থাঁকে, এবং অন্র-রস অঙ্পই 
থাকে, এইপ্রকার সকল রসই অবিকৃত থাকে । তাহার উদাহরণ 

যথ1-_স্থালীগত ছপ্ধ পাক হইবার কালে মধুরই থাকে। এবং শালি 
যব মুদগ প্রভৃতি ভূমিতে প্রকীর্ণ হইলে, উত্তর কালেও তাহার! স্বভাব 

পরিত্যাগ করে না (১)। কেহ কেহ বলেন যেঃ মুছ রস বলবান্ 

রসের অন্ুগামী হয়। এবিষয়ে এইরূপ বিবিধ অনবস্থিত দোষ 
ঘটে। অতএব তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। শাস্ত্রে 

ছুইপ্রকার পাক কথিত হইয়াছে; মধুব ও কটু । তাহাব্ মধ্যে 
মধুরপাকে গুরু, এবং কটুপাকে লঘু হইয়া থাকে । পৃথ্থী অপ্ তেজঃ 
বাষু ও আকাশ, ইহাদিগকে গুণের অনুসারে গুরু ও লঘু এই ছুই- 

প্রকারে বিভক্ত করা যায়। পৃর্থী ও অপ্ গুরু, এবং অবশিষ্ট তিনটা 

লঘু। | 
দ্রব্যের পরিপাক কালে, পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে 

থাকিলে মধুনপাক কহে; এবং অগ্নিবাযু বা আকাশের গুণ অধিক 

পরিমাণে থাকিলে কটুপাক কহে। যে সকল তার্কিকেরা. দ্রবা রস 
বীধ্য বিপাক এই চারিটীর একটার প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাহা 

শিপন পিল পোপ শাস্তি পসপ্প্ 

(১) ভূমিতে বপন করিলে যে শস্য জন্মায়, তাহাতেও মধুর রন হয়। 
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দিগের বিত্র্বাদ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির! 
উক্ত স্ততুষ্টয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন । কোন দ্রব্য সেবন করিলে, 

দোষের কিয়দংশ দ্রব্যের দ্বার, কিয়দ্ংশ তাহার রসের দ্বারা, কির়- 

দংশ বীধ্যের ছারা এবং কিয়দংশ তাহার বিপাকের দ্বারা শাস্তি বা 

বুদ্ধি হইয়া থাকে । বীধ্য ব্যতিরেকে পাক হয় না, রস ব্যতীত বীর্ষয 
থাকে না, এবং দ্রব্য ব্যতীত রস থাকে না। সুতরাং দ্রব্যই প্রধান । 

দেহ এবং দেধীর স্থিতি যেরূপ পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ ভ্রব্য ব্যতি- 

রেকে রস জন্মে না এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীর্য 

বলিলে অষ্টপ্রকার গুণ (শীত উষ্ণ রুক্ষ প্রভৃতি) বুঝায়, ইহ! পূর্বে 

বলা হইয়াছে। সেই অষ্টপ্রকার বীর্ধ দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়! 

থাকে। সেই সকল গুণ নিগুণ রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিন্তে 

পারে না। জ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয়, ছয় রস সেরূপ হয় না। অত- 

এব দ্রবাই প্রধান--রস খাধ্য ও বিপাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । 

স্বভাবতঃ প্রপিদ্ধ 'উষধ সমস্ত মীমাংসা বা! চিন্তার বিষয় হইনে পারে 

না। বিজ্ঞজনেরা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ অন্ুসারে তাহ। সেবন 

করিবেন। ওষধ সকল ম্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ও তাহাদিগের লক্ষণ ও 

ফলও প্রত্যক্ষ । বিজ্ঞজনেরা কোন কারণে সেই ওষধি পরীক্ষা 
করিবেন না । কারণ, এরূপ সহস্র হেতু আছে, যদ্দার1 অন্বষ্ঠ। প্রভৃতি 

বিরেচক ওষধও বিরেচন করাইতে পারে ন1। অতএব বুদ্ধিমান্ 

ব্যক্তি, হেতু অনুসন্ধান ন| করিয়া শান্ত্রপ্রমাণেই কাধ্য করিবেন। 

একচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 
প্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান। 

পৃথিবী জল তেজঃ বাযু আকাশ, এই সমুদায় মিলিত হইয়া দ্ব্য 
উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা 

গ্েই নামে কথিত হ্য়। যথা-পৃথ্থীভাগের আধিক্যে পার্থিব, অপ্- 
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ভাগের আধিক্যে আঁপ্য, এবং তদনুসারে তৈজস বায়ব্য ও আকা- 

শীয় বলিয়। দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য 

স্থল সার-বিশিষ্ট সান্্র মন্দ স্থির খর গুরু কঠিন গন্ধ-বছল ঈষং-কষায় 
ব। মধুর-প্রার, তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বল! যার। পার্থিব-দ্রব্য 

স্থিরতা বলসজ্বাত (একত্র সংশ্লেষ) ও বর্ধনকর, বিশেষতঃ অধো- 

গমনশীল। 

যে দ্রব্য শীতল আর্্র নিগ্ধ মন্দ গুরু সারক সান্দ্র মুছু পিচ্ছিল রস- 

বহুল ঈষৎ-কধায় অন্ন ব৷ লবণ রসবিশিষ্ট অথব। মধুর*প্রায়, তাহাকে 

আপ্য (জলীয়) বল! যায়। জলীয় দ্রবা, স্নেহ কেদ ও সংশ্লেষ-কর 

এবং ক্ষরণশীল। 

যে দ্রব্য উষ্ণ তীক্ষ হুক্ম রুক্ষ থর লবু বিশদ রূপ-গুণ-বহুল ঈষৎ 
অল্প ও লবণ রস-বিশিষ্ট অথব। কটুরস-প্রার়, বিশেষতঃ উদ্ধ-গমনশীল, 
তাহাকে তৈজস বল যায়। তৈজসদ্রব্য দহন পচন দারণ তাপন ও 

প্রকাশ-কর এবং প্রভ1 ও বর্ণ-কর । 

যে দ্রব্য হুক রুক্ষ খর শিশির লবু বিশদ স্পর্শ-বহুল ঈষৎ তিক্ত 
বিশেষতঃ কষায়, তাহাকে বায়বীয় দ্রব্য কহে। বায়বীয় দ্রব্য. নিন্ম- 

লত! লঘুত। ও গ্লানি-কর এবং শোক ও সঞ্চালক । 

যে দ্রব্য লক্ষ সল্প মৃদু গ্রাম্য-ধর্মের উত্তেজক অপ্রকাশিত ও অ- 

ৰ্যক্ত-রস অথবা! শব্ধবহুল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় 
দ্রবা মৃদু সচ্ছিদ্র ও লঘু । 

এই সকল লক্ষণের দ্বারা জণাতের সকল দ্রব্কেই ওষধ বলিয়! 

নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অস্থসারে সেবিত হইলে, এবং 

বীর্যয ও গুণ বিশি্ হইলে সকল দ্রব্যই কাধ্যকর হয়। সেই সকল 
ওষধ সেবিত হইলে ঘে সময়ে কার্ধ্য করে তাহাকে কাল কহে, যাহা! 
করে তাহাকে কন্ম বলে, যদ্দারা করে তাহাকে বীধা বলে, যে গ্থানে 

গ্েই কাধ্য করে তাহাকে অধিকরণ বলে, যে প্রকারে করে তাহাকে 
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উপায় বলে, এবং সেই কাঁধ্যের দ্বারা পরিণামে বাহ! নিষ্পন্ন হয় 
তাহাকে ফল বলে। 

সেই সকল ওঁষধধের মধো বিরেচন-দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই 

অধিক। পৃথিবী ও জল গুরু, গুরুত! প্রযুক্ত অধোগামী। অতএক্ 
অধোগুণ-বাছুল্যেই বিরেচন হয় বলিয়! অনুমান করা বায় । বমন- 

দ্রব্যে অগ্নি ও বাধু গুণই অধিক। অগ্রিওবাযু লু, লঘৃত? প্রযুক্ত 

উদ্ধগামী, অতএব উর্ধগুণ-বাহুল্যেই বমন হয় বলিয়া অনুমান কর! 

বায়। বমন ও বিরেচন এই উভয়প্রকার গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে, উর্ধি- 

গামিতা ও অধোগামিত। উভয় গুপই অধিক'পরিমাণে থাকে | সেই” 

রূপ সংশমন-দ্রব্যে আকাশ-গুণ অধিক, এবং বাধুর শোষণ-গুণ বলিয় 

গ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক । দীপ্তিকর (অগ্নিকর) -ওষধে অগ্সি- 

গুণের আধিক্য, লেখন-কর ওষধে বাধু ও অগ্নি গুণের আধিক্য, এবং 

পুষ্টিকর ওষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য। ওষধের কার্য এই* 
রূপে সম্পন্ন হয় বলিয়! অনুমান কর যায়। 

ভূমি অগ্থি ও জলীয় দ্রব্যের দ্বার! বায়ুর শাস্তি হয়, ভূমি জল ও 
বারু-জাত দ্রব্যে পিন্তের শান্তি হয়, এবং আকাশ অগ্নি ও বাযুজাত 

দ্রব্যে শ্রেম্মার শান্তি হয়। আকাশ ও বায়ুজ দ্রব্যে বাযু-বুদ্ধি হয়, আমেক্ 

দ্রব্য পিত্ত-বৃদ্ধি হয়, এবং পার্থিব ও জল-জাত দ্রব্যে শ্রেষ্ন। বৃদ্ধি হয় । 

প্রত্যেক প্রব্যেই বে যে গুণ অধিক, তাহ! নিণীত হইক্সাছে । ইহ1 বিবে. 
চন! করিয়। একপ্রকার বা বহুবিধ দ্রব্য দোষে প্রয়োগ করবে (১)। 

শীতল উ্ণ শ্লগ্ধ রুক্ষ মৃছু তীক্ষ পিচ্ছিল ও বিশদ, দ্রব্যের এই 
গুণগুলিকে বীর্ধয বলা যায়। দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্রি-গুণ 
থাকিলে তীক্ষোঞ্চ-বীর্যা, জলীর গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীর্ধ্য, 

পার্থিব ও জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধ শীষ, জল ও আকাশ গুণ থাকিলে 

নুদু-বীর্যা, বাধু-গুণ থাকিলে রুক্ষ-বীর্যা, এবং ক্ষিতি ও বাযু গুণ থাকিলে 
 এএপএহারাহি 

(১) অর্থাৎ একপ্রকার ব। বহুবিধ দ্রব্য একত্র করিয়! রোগের শান্তি করিবে। 

৮৬ 
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বিশদ-বীর্যয বল! যায় । গুরু ও লঘু পাকের বিষয় পুর্বে বলা হইয়াছে । 
উষ্ণ ব। স্সিপ্ধ বীর্যয-_বাতত্র, শীত মুছু বা পিচ্ছিল বীর্য্য-পিত্তদ্ব, এবং 

তীক্ষ রুক্ষ বা বিশদ বীর্ধয-_শ্লেশ্ন্। গুরুপাকে বাত-পিত্তের শাস্টি 

হয়, এবং লঘুপাকে শ্্নেম্মার শান্তি হয়। মৃছধ শীতল ও উষ্ণ গুণ 

স্পর্শের দ্বারা জান! যায়, পিচ্ছিল ও বিশদ, দর্শন ও স্পর্শের ছার! 

জান যায়, হ্রিদ্ধ ও রুক্ষ গুণ দর্শনের দ্বারা জানা যায়, এবং সুখ ছুঃখ 

উত্পাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ জানা বায়। গুরুপাকে বিশ্ট। মুত্র রুদ্ধ 

হুয় ও উন্ধাগত কফের দ্বার পীড়িত হয়। লঘুপাকে ঝিষ্ঠা মত্র রুদ্ধ 
হয় ও তত্প্রযুক্ত বাধুকুপিত হয়।' যেদ্রব্যের যেরূপ রস, তাহার 

গুণও তদনুবারী হইয়া থাকে । যেমন মধুর-রস হইলে গুরুপাক ও 
পার্থিব-গুণ-বিশিষ্ট, এবং মধুর ও স্রিগ্ধ হইলে জলীয়-গুণবিশিষ্ট ভয়। 

গণ-বর্ণনায় দ্রবোর যেরূপ গুণ বার্ণত হইয়াছে, শরীরে'ও তাহার 

নেইরূপ কাধ্য করে। দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়! 

থাকে । 

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 
রস-বিশেষ-বিজ্ঞান । 

আকাশ বাধু অগ্রি জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে, যথাসংখ্য 
উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়! শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চ 

গুণ জন্বে। অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্ধ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, 

অগ্নির শবাস্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দম্পর্শ রূপ ও বস, এবং ভূমির শব 

স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এইরূপে বথাক্রমে জন্মিয়া থাকে। অতএব রস 
অলীয়-গুণ-সম্ৃত। পরস্পর সংদর্গ, আন্ুফুল্য এবং মিশ্রিত হওয়! 
প্রযুক্ত সকল ভূতের অংশ সকলেতেই মিলিত আছে । তবে উৎকৃষ্ট 

ও অপরুষ্ট ভেদে গৃহীত হইর়' থাকে । জলীয়-গুণ-সন্তুত দেই রস অব- 

শিষ্ট সকল ভূতের সহিত নালিত হইয়া বিদদ্ধ হইলে ছয়প্রকারে 

বিভক্ত হয়। ছয় বুদ বথা,_-মধুর ক্মম্ন লবণ কটু তিক্ত ও কঘায়। 
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তাহার! পরস্পর মিলিত হইয়! ত্রিষষ্ট (৬৩) প্রকারে বিভক্ত হয়। 
তাহার মধ্যে পার্থিব ও জনীয় গুণের আধিক্যে মধুর-রস জন্মে, পার্থিব 
ও আগ্নেয় গুণ-বাহুলো অনম্ন-রস জন্মে, জলীয় ও আগ্নেয় গুণ-বাহলো 

লবণ-রস জন্মে, বায়ব্য ও 'শাগ্নেয় গুণ-বাহুল্যে কটু-রস জন্মে, বায়ব্য 
ও আাকাশ গুণ বাহুলো তিক্ত-রস জন্মে, এবং পার্থিব ও বায়ব্য গুণের 

বাহুল্য কষায়-রনস জন্মে । মধুর অন্ন ও লবণ বাতত্ন, মধুর তিক্ত ও 

কষায় পিত্তত্ন, এবং কটু তিক্ত ও কষায় শ্লেশ্মন্ন। বায়ু স্বয়ং সিদ্ধ, পিস 

আগ্নেয় ও শ্ল্েম্সা সৌম্য পদার্থ। সেই সকল রস স্বযোনি-বর্ধনকর, 
এবং অন্ত যোনির শান্তিকর। ফোন কোন পণ্ডিত কহেন, যে জগ- 

তের অগ্নি-সোমীয়ত্ প্রযুক্ত রন দুইপ্রকাঁর,--আগ্নেয় ও সৌম্য । মধুর, 

তিক্ত ও কষায় সৌম্য এবং কটু, অন ও লবণ আগ্নেয়। মধুরাক্ত্রলবণ 
শিপ্ধ ও গুরু, এবং কটুতিক্ত-কষাঁয় রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য--শীতল, 
আগ্নেয়-_উষ্ণ। 

শীতলতা রুক্ষত! লঘুতা বৈশদ্য ও ঝিষ্স্তত1 (স্তব্ধতা), বাঁযু-গুণের 
লক্ষণ। তাহার সমান-যোনি কষায় রস। কষায় রসের শীতলতার 
দ্বার। বায়ুর শীতলতা, রুক্ষতার দ্বার রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা লঘুতা, 
বৈশদ্যের দ্বার টৈশদ্য এবং বিষ্টভ্ততার দ্বারা বিষ্টস্তত। বুদ্ধি হয়। 
উষ্ণতা তীক্ষত! রুক্ষত! লঘুতা এবং বৈশদ্য, পিত-গুণের লক্ষণ । 

ইহার সমান-যোনি কটু রস। কটু রসের উষ্ণতার দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা, 
তীক্ষতার দ্বারা তীক্ষতা, রুক্ষতার দ্বার! রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা লঘুতা, 
এবং বৈশদ্বোর দ্বারা বৈশদা বদ্ধিত হুয়। মাধুর্য্য স্নেহ গৌরব শীত- 

লতা ও পিচ্ছিলতা শ্রেম্সা-গুণের লক্ষণ । তাহার সমান-যোনি মধুর- 
রপ। .মধুর-রসের মধুরতার দ্বার! শ্রেম্মার মধুরতা, স্নেহের দ্বার! 

শ্লিগ্ধতাঁ, গৌরবের দ্বারা গুরুতা, শৈত্যের দ্বার শীতল ত1, এবং পিচ্ছি- 

লতার দ্বারা পিচ্ছিলত বৃদ্ধি হয়। শ্লেক্মার অপর যোনি অর্থাৎ অসমান- 

যোনি কট্রস। কট্ররসের কটুত্বের দ্বার শ্ল্লেশ্মার মধুরতা, কক্ষতাঁর 
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বার! নিগ্ধতা, লুতাঁয দ্বার] গুরুতা, উষ্ণতার দ্বার। শীতলতা এবং 

বৈশদ্যের দ্বারা পিচ্ছিলতা। নাশ হয়। দৃষ্টান্তের স্বরূপ এই পর্য্যস্ত বল! 

হইল। 
অতঃপর রসের লক্ষণ কহিতেছি। যে রসে পরিতোষ, আহ্লাদ ও 

তৃপ্তি জন্মায়, ও যাহার দ্বার! জীবন রক্ষা! হয়, মুখের অবলেপ (চট্- 

চটে) জন্মে এবং শ্লরেম্সা-বৃদ্ধি হয়, তাহাকে মধুর-রস বলে। যেরসের 

দ্বার! দৃত্ত-হর্ষ, মুখ-আীব এবং রুচি জন্মে, তাহাকে অগ্রস বলে। যে 

রসের দ্বার! জিহ্বার অগ্রভাগ জাল! করে, উদ্বেগ জন্মে, মাথ! ধরে 

এবং নাসিক! হইতে জল নিঃসরণ হয়, তাহাকে কটু-রস বলে । ষে 
রসের দ্বারা গলদেশে চোষ, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্য জন্মে, 
তাহাকে তিক্ত-রন কহে। যে রসের দ্বারা বক্তদেশ পরিশুফ হয়, 

পরিহ্বা স্তত্তিত হয়, কথ বদ্ধ হয়, এবং ভ্বদয়দেশ পর্য্যস্ত আকৃষ্টের ও 
এক প্রকার পীড়িতের স্তায় বোধ হয়, তাহাকে কষায়-রস কছে। 

অতঃপর রনের গুণ কহিতেছি। মধুর-রসের দ্বার রস রক্ত মাংস 

মেদ জস্থি মজ্জ! ওজঃ শুক্র ও স্তন বৃদ্ধি হয়, দৃষ্টিশক্তি কেশ বর্ণ ও 

বল বৃদ্ধি হয়, ব্রণের সন্ধান হয় (কাটা ঘ! যোড়! লাগে), এবং শরী- 

রের রস ও রক্ত প্রসন্ন হয়। এই রস বালক বুদ্ধ ক্ষত এবং ক্ষীণের 

পক্ষে হিতকর, রোগী ঘট্পদ পিপীলিক1 প্রভৃতির ইষ্টতম, তৃষ্ণ। 
মুচ্ছ৷ ও দাহ শান্তিকর, ছয় ইন্দ্িয়ের প্রসন্নকর, এবং কৃমিকর ও 

কফকর। এই সকলপ্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র মধুর-রস 
অত্যর্থ সেবন করিলে, কাস শ্বাস অলস বমনেচ্ছা বদনের মাধুর্য্য ও 

শ্বরের উপঘাত (শ্বরভঙ্গ), কৃমি গলগণ্ড অর্বূদ শ্লীপদ (গোদ), 
বন্তি-দেশ ও মলদ্বারের উপলেপ এবং চক্ষু-রোগ প্রভৃতি জন্মে - 

অশ্ন-রস-_জারক পাচক বাধুর শান্তিকর ও অন্ুলোমকর কোষ্ঠ- 

বিদাহী ক্লেদকর মুরপ্রিয় ও বাহা-শীতল। এইপ্রকার সকল গুণ- 

বিশিষ্ট হইলেও, এক্মাত্র অশ্নরস অত্যর্থ সেবন করিলে, দস্ত-হর্ষ, 
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নয়ন-সংমীলন ও রোম-হর্ষণ হয়, এবং গাঢ় কফ তরল হয় ও শরীর 

শিথিল হইয়! পড়ে, এবং শরীরে কোন স্থান ক্ষত অভিহত দগ্ধ দষ্ট 

ভগ্ন শোথ-বিশিষ্ট রুণ্ন পতিত বিপর্প-রোগ-যুক্ত ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা 

পিষ্ট হইলে তাহ পাকিয়া। উঠে, এবং ইহার আগ্নেয় স্বভাব প্রযুক্ত 

ক, বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ জন্মে। 

লবণ-রস-_-সংশোধনকর পাচক বিশ্লেষকর রব্রেদকর শরীর- 

শৈথিল্যকর, সকল রসের বিরোধী, ও শরীরের সকল অবয়বের কোম- 

লতা সম্পাদক । এইপ্রকার গুণুক্ত হইলেও, সই একমাত্র লবণ- 

রন অতার্থ সেবন করিলে, গাত্রকণড মগুডলাকার-ব্রণ শোফ বিবর্ণত! 
পুংস্বোপঘাত (ধ্বজভঙ্গ), ইন্দ্রিয়গণের উপতাপ, মুখে ও নেত্রে ব্রণ, 

রক্তপিত্ত বাতরক্ত ও অয্নোদগার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। 

কটু-রস--অগ্নির দীপ্তকর পাচক রুচিকর শোধন-কর স্থুলত] অল্প- 
কফ কৃমি বিষকুষ্ঠ ও কও.র শাপ্তিকর, সন্ধি-বন্ধনের বিশ্লেষকর ও 
দেহের অবপাদকর, এবং স্তন্য শুক্র ও মেদ নাশক। এইপ্রকার 

গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র কটুরন অত্যর্থ সেবন করিলে, ভ্রম 
মন্ততা, গল তালু ও ওষ্ঠ শোষ, গাত্র-সম্তাঁপ বল-হানি, কম্প বেদন। ও 

ভেদ, এই নকল রোগ উৎপন্ন হয়, এবং হম্ত পাদ পার্থ পৃষ্ঠ প্রভৃতি 

স্থানে বাত-বেদনা জন্মে । 

তিক্র-রস-_ছেদন-কর রুচি-কর দীপ্তি-কর শোঁধন-কর কও, কো্ঠ 

তৃষ্ণা মূচ্ছ। ও জ্বরের শাস্তিকর, স্তন্য-শোধন-কর এবং বিষ্ট৷ মূত্র ক্লেদ 
মেদ বলা ও পৃযের শোষণকর। এইপ্রকাঁর গুণবিশিষ্ট হইলেও, এক- 

মাত্র তিক্তরস অত্যর্থ সেবন করিলে, গাত্রের স্পন্দরহিত, এবং মন্যা- 

স্তম্ভ (গ্রীবাদেশের সঞ্চালন-শক্তির অভাব), হস্ত পদাদির আক্ষেপ 

(খেঁচুনি), শিরঃশৃল ভ্রম তোদ ভেদ ছেদ ও মুখের বেরস্য জন্মে । 
কষায়-রস--সংগ্রাহক (মল মূত্র রক্ত প্রভৃতি রুদ্র), ব্রণের 

. পুর্ণকর (ভ্তব্ধকর, শোধনকর)। লেখনকর, শোঁষণকর, পীড়নকর এবং 
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রেদ-শোঁষণকর। এইগ্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র কায়- 
বস অত্যর্থ সেবন করিলে, হৃৎপীড়া, মুখ-শোষ, উদরাখ্বান, বাকরোধ, 

মন্যান্তত্ত, অঙ্গস্ফ,রণ, কর্ণে চুমুম-শব্দ শ্রবণ ও আক্ষেপ, আকুঞ্চন 

গ্রভৃতি রোগ জম্মে। 

অতঃপর রস-বিশিই সকল দ্রব্যের উপদেশ করা যাইতেছে । 

কাঁকোল্যাি-গণ ছুগ্ধ ঘ্বত বসা মজ্জা শালিধান্য ষাটধান্য যব গোধূম 

মাষকলাই পাণিফল কেসুর. সসা গোমুক ককটী অলাবু তরমুজ 

কতক-ফল গিলোড্য (জন্বীর বিশেষ) পিয়াল পদ্মবীজ গাস্তারীফল 

মৌল ড্রাক্ষা থর্র ক্ষীরাই তাঁল নারিকেল ইক্ষুবিকার পীত-বেড়েলা 

হ্বেত-বেড়েল৷ আলকুশী ভূমিকুদ্মাড পয়স্যা গোক্ষুরী মূর্বালত! 
মহুরি ও কুম্মাগ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুর-বর্গ । 

দ্বাড়িম আমলকী জন্বীর আত্রাতক (আমড়1) কপিখ পাণি- 

আমলা বড়কুল তিত্তিড়ী কোশাত্র কামরঙ্গ তিন্দুক বেত্রফল মাঘার 
'অল্নবেতস জন্থীর (গোড়ানেবু) দধি ঘোল সুরা, সাধারণ অশ্নরস, 

কাজী তৃষোদক ধান্যান্ন প্রভৃতি অস্্-বর্গ। 
সৈম্ধব শ্বচ্ছ বিট্ পাক্য সাস্তরী সামুদ্র (করকচ) পক্তিম যবক্ষার 

উ্ক্ষার ও সুবর্চিক। (সাজীমাটা) প্রভৃতি সামান্যতঃ লবণ-বর্গ । 
পিগপ্লল্যাদি সুরসাদি শিগ্ মধুশিগ মুলক রশুন সুমুখ (শ্বেত- 

ভূলসী) মৌরী কুড় দেবদারু রেণুক €সামরান্ী-ফল মুখা কাচড়! 

মুষাকাণী গুগ্গুল সোনাপাত গীলু প্রভৃতি প্রায় কটু-বর্গ। 
আরথধাদিগণ গুড়ুচ্যাদিগণ সপ্িষ্ঠা বেত্রকরীর (বেতের কুড়ী) 

হরিদ্র! দারু-হরিদ্র. ইন্দ্রধধ বকুণ-বৃক্ষ গোক্ষুরী সপ্তপর্ণ বুহতী কণ্টি- 
কারী চোরহুলী মুধিক-পর্ণী ৬বুৎ (তেউড়ী) ঘোষা-কল কর্কোটক 
কাকরোল কদবেলক (করেল?) বার্তাক করীর করবীর মালতী 

শঙ্ঘ-হুলী অপানার্গ বল! অণোক কটককী জয়ন্তী ব্রাহ্গী পুনর্নবা বৃশ্চি 
কালী (বিটা) ও শ্যাতিত্ব 5-নত! প্রভৃতি সামান্যতঃ তিক্ত-বর্থ। 
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হগ্রোধাদি অন্বষ্ঠাদি প্রিরঙ্গাদি ও রোধাদিগণ ব্রিফলা জন্ু 
আত্ম বকুল তিদ্দুক (কেঁদ ফল) কতকশাক পাষাণ-ভেদী পুষ্পহীন 

বৃক্ষের ফল ও ধুন! প্রভৃতি প্রায় কষায়-বর্গ। কুরুবক কাঞ্চন-বৃক্ষ 

জীবস্তী চিল্লি পালস্ক সুধুনি-শাক প্রভৃতি এবং উড়িধান্য আদি ও 

মুদগাদি সামান্যতঃ কষায়-বর্গ। | 

এই সকল রস প্রত্যেকে ও পরম্পর মিলিত হুইয়| ত্রিষষ্টি (৬৩) 

প্রকারে বিভক্ত । যথা, ছুই রসের পরম্পর সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার, 

তিন রসের সংযোগে বিংশতি প্রকার, চারি রসের সংযোগে পঞ্চদশ 

প্রকার, পাঁচ রসের সংযোগে ছয় প্রকার, এবং সকল রস প্রত্যেকে ছয় 

প্রকার। এই সকল সংযুক্ত-রসের প্রয়োজন অন্টত্র বল। যাঁইবে। 

(শশা নদের 

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

বমন-দ্রব্য-বিধি । 

ৰমন-কাঁরক দ্রব্যের মধ্যে মদন (ময়না) ফলই বমন করাইবার 
পক্ষে শ্রেষ্ঠতম উপায়। প্রস্যতি-পরিমাণ আতপ-শুষ্ক মদনপুষ্প-চুর্ণ, 

অপামার্গ অর্ক বা নিম্বের কাথে আলোড়িত করিয়া, মধু ও সৈম্ধব 
লবণের সহিত পান করাইয়! বমন করাইবে । অপক মদন-ফলের 

চর্ণ উক্তপ্রকারে বকুলের ব। পটোল-মূলের কাথে এবং মধু ও সৈদ্ধব 
লবণ সহযোগে উষ্ণ করিয়! ভক্ষণ করাইবে। অথবা তিল-তওুল ব1 

যবের মণ্ড উক্ত চুর্ণ-নহযোগে পাক করিয়৷ পান করাইবে। অথবা, 

ঈষৎ হরিত পাুবর্ণ মদন-ফল কুশের দ্বারা বদ্ধ ও গোময়ের দ্বারা 

লেপন করিয়া, বব তুষ মুদগ মাষ বা শালি প্রভৃতি ধান্টের রাশির 

মধ্যে অষ্টরাত্র রাখিয়া, তাহার শশ্ত গ্রহণ করিবে । সেই শস্য আতপে 

শুষ্ক করিয়। দধি মধু ও পললের (মাংসের) সহিত মর্দন করিয়! পুনর্বার 

শুষ্ক কাঁরবে। অনন্তর উত্তম পাত্রে রাখিয়া কোবিঘারাদি দ্রব্যের 
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মধ্যে কোন (১) দ্রবোর অথবা] যষ্টিমধুর কাথ সহযোগে মুষ্টির দ্বার! 
মর্দন পৃর্বক রাত্রিকালে পর্যযযিত করিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে 

রোগীকে পৃর্বমুখে বা উত্তরমুখে বসাইয়া আশীর্ষ্িধেয় মন্ত্র পাঠপুর্ব্বক 

এ ওষধ মধু ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করাইবে। মন্ত্র যথা, 
্রন্ধা দক্ষ অশিিনীদ্বয় রুদ্র ইন্দ্র পৃথিবী চন্দ্র সুর্য অগ্নি এবং বায়গণ 

খষিগণ ওষধিগণ ও ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন। রসায়ন যেরূপ 

খবিদিগের পক্ষে, অমুত ঘেরণ দেবতাগণের পক্ষে, এবং সুধা যেরূপ 

উত্তম নাগগণের পক্ষে, এই ওঁষধধ তোমার পক্ষে সেইরূপ হউক । 

বিশেষতঃ শ্রেকার জরে প্রতিগ্রায়ে বা অন্তর্বিদ্রধিরোগে বমন 

না হইলে, অথবা হইলেও তাহাতে দোষের প্রবৃত্তি না থাকিলে, 

সম্যক রূপে বনন না ভওয়া পথ্যন্ত পিপ্ললী বচ এবং শ্বেত-দর্ষপ 

গেষণ করিয়া লবণবুক্ত উঞ্ণ-জলে মিশ্রিত করণপুন্বক পুনঃ পুনঃ পান 
করাইবে। মদন ফলের মজ্জাচুর্ণ, সেই ফণের ক্কাথে ভাবিত (২) 
করিয়া, এর ফলের ক্কাখের সহিতই পান করাইবে। অথবা! মদন-ফলের 

মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিলে যে সন্তানিক1 (সর) জন্মে, তাহ মধু- 

সংবোগে ভক্ষণ করাইবে । অথব। উক্ত মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া 

পান করাইবে। অংধাগামী-রক্তপিত্ত অথবা হৃদ্দাহ রোগে, উক্ত- 

মজ্জ-সংযষোগে দুগ্ধ পাক করিবে, ও তাহাতে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়। 

রোগীকে পান করাইবে। কফ বমন ব! তমকশ্বাস রোগে, উক্ত- 

প্রকারে হদ্ধ পাক করণপূর্বক দধি প্রস্তত করিবে, সেই দধি বা সেই 

দরধির স্নেহ ভক্ষণ করাইবে। পিত্ত কফের স্থানগত হইলে, ভল্লাতকের 

তৈল নিঃসারণের নায় মদন-ফলের মজ্জার তৈল নিঃসারণ করিয়। 
ফাণিত পূর্বক (ফেনাইয়1) লেহন করিতে দিবে । অথবা উক্ত ফলের 

৯৮১০ শাক পাশা িসিশিলিপাসপন্পীপাপপপাশিপীতা শিকল শশী 

(১) ৩৯ অধ্যায়ে দেহের উদ্ধভাগ-সংশোধনী দ্রব্গণের মধে; কোবিদার হইতে 

(চতে পধ্যন্ত যে নকল দ্রব্য বল। হইয়াছে, তাহার মধ্যে যেকোন দ্রব্য হটক। 

(২) পুনঃ পুনঃ কথের লহিত মর্দন করিয়। শুক করাকে ভাবিত কর বলে। 
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মজ্জাচুর্ণ জীবন্তীর কাথের সহিত পান করাইবে। মদন-ফলের মজ্জার 
ককাথ পিপ্লল্যাদি চুর্ণের সহিত, অথবা উক্ত মজ্জার চূর্ণ নিম্ব অথবা 

শ্বেত-মাকন্দের কাথের সহিত সেবন করিলে কফ-রোগের শাস্তি হয়। 

অথব! উক্ত মজ্জ-চুর্ণ, যষ্টিমধু গান্তারী ও দ্রাক্ষার কাথের সহিত সেবন 

করাইবে। মদন-ফলের নিধি এইরূপ কথিত হইল । 

দেবতাড় বৃক্ষের পুম্প-চূর্ণ পূর্বব ডুগ্ধের সহিত পাক করিবে। 

সেই দুগ্ধে ষবের মণ্ড প্রস্তত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে । রো- 

মশ ব্যক্তিকে সেই ছু্ধের সন্তানিকা, ও রোম-হীন ব্যক্তিকে সেই হগ্ধ- 
জাত দধির স্নেহ সেবন করাইবে। হরিত-পাও্, রোগে উক্তপ্রকার 

দধিই সেবন করাইবে। কফ অরুচি কাসস্থাস পাণ্ডরোগ বক্মা ও 

তৎপর্যযায়গত অন্যান্য রোগে, উক্ত পুষ্পের ক্কাথের সহিত স্থর। সেবন 

করাইবে। কুটজ ও কোষাতকশ ফলের দ্বারাও এই প্রণালীক্রমে বমন 

করান যায়। তিক্ত অলাবুর পুষ্প-চুর্ণ ছুপ্ধের সঠিত সেবন করিলে, 

কাস শ্বানবমন ও কফরোগের শান্তি হয় । মদন-ফলের মজ্জার ন্যায় 

অপামার্গও বমন-কার্ষ্যে ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে । গরল গুল্স উদরী 

কাস শ্বাস ও কফ রোগের পক্ষে ইহা বিশেবন্ূপে সেবনীয়। বায়ু 

কফস্থান-গত হইলে, কোষাতকী ও পিগ্ললী-চুর্ণ বমন-কারক দ্রব্যের 

ফাথের সহিত পান করাইয়া, ও তদনস্তর উতৎ্পলাদ্িগণে যে সকল দ্রব্য 

উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের চূর্ণ আত্্রাণ করাইয়া, বমন করাইবে। 
শরীরে দোষ বদ্ধ ভইয়া না থাকিলে অগ্রে যবের মণ্ড পান করাইয় 

পরে এই বমন-প্রণালী বিধান করিবে । বমন বিরেচন ও শিরোবি- 

রেচন কার্য্যে অবস্থা-বিশেষে কোন কোন দ্রব্য এইপ্রকার বিশেষ, 

রূপে বাবহ্ৃত হইয়া থাকে । 

বমন-দ্রবোর যে নিয়ম বল! হইল, তাহ ব্যাধি-কাঁল এবং রোগীর 

শক্তি অন্ুনারে বিধান করিবে । বুদ্ধিমান্ বৈদ্য, লেহা পেয় গ্রভৃতি ভক্ষ্য 

দ্রব্যের সংযোগে বমন-দ্রব্যের কাথ রস কক্ষ এবং চূর্ণ প্রয়োগ করিবে । 
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চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায় । 
বিরেচন-দ্রব্য-বিধি | 

মূলের মধ্যে রক্তবর্ণ তেউড়ির মূল, ত্বকের মধ্যে বিব্ব-বৃক্ষের ত্বক, 
ফলের মধ্যে ভরীতকী, তৈলের মধ্যে এরগ্ড তৈল, এবং ছুগ্ধের মধ্যে 

সিজ্বৃক্ষের ছৃগ্ধ, এই পাঁচটা বিরেচনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ । তাহাদিগের ব্যব- 

হার-প্রণালী আন্ুপূর্বিক কহিতেছি। 

বায়জন্ত রোগে দোষ-বজ্জিত বৃহৎ তৃবৃতের (তেউড়ি) মূল-চুর্ণ এবং 

প্রচুর পরিমাণে সৈন্ধব-লবণ ও শুহী-চুর্ণ, অগ্রসের সহযোগে পান 
করিবে । পিত্ত-রোগে উক্ত তৃবৃৎ মৃ্লর চূর্ণ, শর্কর! প্রভৃতি ইঙ্ষু- 
বিকাঁর সহযোগে অথব। ছুপ্ধ-সহযোগে পান করিবে । কফ-রোগে উক্ত 

মূল-চুর্ণ, গুড়,চী নিষ্ব ও ত্রিফলার রস এবং ত্রিকটু ও গোমৃত্র সহযোগে, 
অথবা! গোক্ষুরী ও ত্রিকটু যুক্ত তৃবৃত্-চুর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত 

সেবন করিবে । তেউড়ী মুলের রস ১ প্রস্থ /২ ছুই সের), ও তেউড়ী- 

মূলের কল্ক ১ কুড়ব (৩২ তোলা) পরিমাণ, এবং সৈন্ধব ও শুঠী 
প্রত্যেকে ১ কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণ, একত্র পাক করিবে, রস 

শুফপ্রায় হইয়া কক্ষ প্রস্তুত হইলে ভক্ষণ করিবে । সেই কন্কধ এবং 

শুঠী প্রত্যেকে সমান ভাগ, সৈন্ধব ও গোমুত্র সংযোগে পান করিবে। 

তৃবৃৎ (তেউড়ী) শুষ্ঠী ও হরীতকী প্রত্যেকে সমান ভাগ, এবং স্থপক্ক 
পুগফল নদ্ধভাগ. এই নকল দ্রব্য বিডঙ্গবীজ মরিচ দেবদারু সৈন্ধব ও 

গোমুত্র সংযোগে পান করিবে । বিরেচন-দ্রব্য (তেউড়ী প্রভৃতি) চর্ণ 
করিয়া তাহাদিগেরই রসে মর্দন করিবে। সেই গুটিকা ঘ্বৃতের সহিত 

ভক্ষণ করিবে। গুড় পাক করিবার কালে পাক শেষ-প্রায় হইলে 

(অথব! গুড়ের রস প্রস্তত করিয়া) তাহাতে উপর্যাক্ত তৃবৃত্চুর্ণ 

ক্ষেপণ করিয়া পাক করিবে । শীতল হইলে দাঁরুচিনী এলাইচ ও 

তেজপত্র সংযোগপূর্র্বক মর্দন করিয়! উপযুক্ত পরিমাণে গুটিক] বন্ধন 
কারবে। বিরেচক দ্রব্যের চূর্ণ সেই দ্রব্যের চতুগ্ুণ পরিমিত কাথে 
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পক করিবে। শীতল হইলে ঘ্বৃতের দ্বারা অল্প মর্দন করিবে । পরে এ 
কাথের উঞ্জল দ্বার! শ্বেদ দিয়! তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে । অনস্তর 

শর্কর পাক করিয়া! তাহাতে এঁ খণ্গুলি এবং গন্ধ-দ্রব্য প্রক্ষেপপূর্বক 
গুটিক! বন্ধন করিবে । বিরেচক দ্রবোর রসে মুদ্গ বা অন্যপ্রকার 
বিদল (কলাই প্রভৃতি দ্বিদল) ভাবিত করিবে। সম্ধব-লবণ 
ও ঘ্ৃত নংবোগে সেই বিদলের যূষ পাক করিয়া রোগীকে পান করাইবে। 

বমন-কারক ওষধও এই প্রণালীতে দেবন করান যায়। ইক্ষু দ্বিখণ্ডিত 

করিয়া তৃবৃতের কন্ত লেপনপুব্বক রঙ্জুর দ্বার বন্ধন করিয়। পুটপাক- 
প্রথালীতে সমাকৃ-রূপে পাক করিবে । শীতল হইলে সেই ইক্ষু পিশ্ত- 

রোগীকে তক্ষণ করাইবে। 

শর্কর। বনবমানী দারুচিনী ক্ষীরিক! ভূমিকুণ্নাণ্ড ও তৃবৃৎঃ সম" 
ভাবে নধু ও ঘ্বতের সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণা দাহ ও জরের 

শান্তি হয়। কোমল-প্রকৃতি বাক্তিদিগের' বিরেচনের নিমিঞ্ 

শর্করা ও মধুসংঘুক্ত তৃবৃৎ্চুশ বিধান করিবে। পল (৮ তোল) 

পরিমিত শকরাতে দারুচিনী তেজপত্র ও মরিচ চুর্নণ সমভাগে 

ক্ষেপণ পুৰ্বক অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অবলেহ প্রস্তত হইলে 
তাহাতে তৃবৃত্-5চর্ণর ও শীতল হইলে অর্ধকুড়ব (১৬ তোলা) 

পরিমিত মধু প্রদান করিবে, এইটা পিত্ৃত্স বিরেচন। তৃবৃত শ্তামা- 

লতা যবক্ষার শুষ্ঠী পিগ্ললী ও মধু একত্র তক্ষণ করা, সকলগ্রকার 

্রেক্সা-বিকারের পক্ষে শ্রে্ঠ বিরেচন। বীন্ুঘুক্ত হরীতকী গাস্তারী- 
ফল আমলকী দাড়িম ও বদর, ইহাদ্দিগের রস তৈলে ভর্জিত করিয়া 

অন্ন-রস সহযোগে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে দারুচিনী এলাইচ 

তেজপত্র ও তৃবৃৎ মধুমিশ্রিতপুব্বক অবলেহ প্রস্তত করিবে । এই অব- 

লেহ অল্পনকফ প্রক্কৃতি সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত বিরেচক । নীল- 

বৃক্ষ তৃতুৎ ও মিছার এই তিন দ্রব্য তিনভাগ, এবং দারচিনী ও 

এলাইচ এই ছুই দ্রব্যে মিলিয়া এক ভাগ, মধু এবং ফলাক্রের 
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(অশ্রবর্গের লিখিত কোন ফল) সহযোগে সেবন করিবে। তৃবৃৎ 

স্তামালত] শর্করা পিপ্পলী ত্রিফল1 ও মধু একত্র মোদক প্রস্তত করিয়। 
সেবন করিলে সন্নিপাত উর্ধগত-রক্তপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয় ॥ তৃবৃৎ 

তিন ভাগ, তাহার সমান ত্রিফলা, এবং যবক্ষার পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ 
গ্রত্যেকে এক ভাগ, চূর্ণ করিয়া মধু ঘ্ৃত সংযোগে লেহন করিবে, অথবা! 

গুড়-সংযোগে গুটিকা নির্মাণ করিয়া! ভক্ষণ করিবে । ইহার দ্বারা কফ- 
বাত-ছন্ত গুলু, প্লীহ! উদরী হলীমক এবং এবং অন্ঠান্ত রোগও নিৰারিত 

হয়। এই বিরেচনটী উপভ্রব-রহিত। শ্তামালতা তৃবৃৎথ নীল কটুকী 
মুখ! ছুরালভ। চই ইন্দ্রবীঞ্জ ও ত্রিফল।, গ্বত ও মাংস-রস সংযোগে পান 

করিবে। এই বিরেচন রুক্ষ ব্যক্তিত্ব পক্ষেও প্রশস্ত । বিরেচক দ্রবোর 

কাথ শীতল হইলে তাহার তিন ভাগ, এবং শকর! ছুই ভাগ একত্র 

অগ্নিতে পাক করিবে । উত্তমরূপে পাক হইলে শীতল করিয়। কলপীতে 

রাখিবে। পরে হেমন্ত ও তৎপুর্ব ব৷ পর খতু, এই উভয় খতুতে মিলিয়! 

অন্যুন এক মাস অতীত হইলে (১), তাহাতে মধুর সায় গন্ধ-বিশিষ্ 

মাদক রস জন্মে। সেই রস পান করিবে। ক্ষার মুত্র এবং অন্ত প্রকার 

মাদকেও এই প্রণালী-ক্রমে কাখা হয় । বিরেচক দ্রব্যের মূলের কাথে 

মাষ-কলাই ভাবিত (২) করিবে, শাপি-তওলও এ কাথে উত্তমন্ূপে 

ধৌত করির়! চুর্ণ করিবে, পরে একত্র পিগাকারে শুফ করণপুর্র্বক চূর্ণ 
করিবে । শালিতও,ল-চুর্ণ বিরেচক দ্রব্যের উষ্ণ ক্কাথে পেষণ করিবে। 

সেই পিষ্ুদ্রবা তিন ভাগ এবং কিণ্ এক ভাগ মিশ্রত করিবে । সেই 

মিশ্রিত দ্রব্য উপর্য্যক্ত কাথের সহিত একত্র করিয়৷ কলদীতে রাখিলে 

(১) হেমন্ত খতুর পনর দিন ও তাহার পর ব1 পূর্ব খুতুর পনর দিন, এইরূপে 

উভয় খতু মিলিয়! এক মাস অভীত হইলে। 

(২) যেকোন রূপে হউকঃ ডলিখিত রস-নহযে।গে আর্দ্র করাকেও ভাবিত কর! 
বলে। 
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'বুঘ সুরা-রস জন্মে তাহা! পান করিবে । এই ম্থরণ-কল্পের প্রণালী 

বমন-কাধ্যেও প্রয়োগ হইতে পারে । পরে ব্বরিবুৎ প্রভৃতি বিরেচ ক 

দ্রবা, আরগ্বধাদ্দিগণস্থ (৩৮ অপত্ায়ে ) দ্রবা, বৃহৎ পঞ্চ মূল, এৰৎ মূর্ব্বণ 

করগু সিজ্ ছরীতকী ত্রিফল। আঙইচ ও বচ» এই সকল দ্রব্যের মূল 

সংগ্রহ করিয়৷ ছুই ভাগ করিবে । তাহার এক ভাগ চূর্ণ করিবে, এবং 

অপর ভাগের ক্কাথ করিবে । যব ভাঙ্গিয়! সেই কাথে পুনঃ ২ ভাঁবিত 

করিবে । দেই ভাবিত যব শুক্ষ করিয়া অল্প ভর্জন করিবে । সেই তৃষ্ট 

মবের তিন ভাগ ও পূর্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ, এবং পূর্বোক্ত ক্কাথ শীতল 

হইলে সকল একত্র করিয়া কলসীতে পুর্ব কথিত প্রণালীক্রমে 

রাখিবে। তাহাতে সোবীরক ( কাঞ্জী) প্রস্তত হয়। পুর্ববোক্ত ওষধ 

সকল সংগ্রহ করিয়া ছুই ভাগ করিবে । তাহার একভাগ চূর্ণ করিবে । 

অপর ভাগ যবের সহিত অগশূঙ্গা বৃক্ষের ক্কাথে অগ্নিতে পাক করিবে | 

স্পক্ক হইলে ওষধ-গুপি পৃথক করণ পুব্বক তৃষ সমেত সম্যক্ রূপে 

মদ্দন করিবে । ঢেই মদ্দিত ওষধ নিন ভাগ ও পূর্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ 

একত্র +িয়)উপঘুক্ত ঘুষের সহিত কলসীতে স্থাপন করিপে। পূর্বোক্ত 

মতে কাল গত হইলে তাহাতে যে রন জন্মে তাহাকে তৃষোদক কহে। 

তষোদক ও সৌবীরক প্রস্তৃত করিধার প্রণালী বলা হইল। ছয়বা 

সপ্ররাত্রি পরে তাহার! পানায় স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিরেচন 

দ্রব্যের মধে। ভ্রিুৎ-মূলের বিধি বলা হল । দৃস্তী অথব| মুষিক-পর্ণীর 
মূল কুশে বন্ধন করির] ও মৃত্তিকা লেপন পুব্বক সিদ্ধ করবে। সিদ্ধ 

হইলে উদ্ধত করিয়] শুষ্ক করিবে। পরে ত্রবৃৎ সেবনের প্রত্ণালী-ক্রমে 

পিত্ত -শ্রলেক্সা রোগে প্রয়োগ করিবে। *উক্ত ছুই মুলের কন্ক ব! কাথের 

দ্বার। চক্রতৈল পাক করিবে । অথব]। তাহাতে দ্বত পাক করিবে, 

তন্বারবিসর্প কক্ষ দাহ ও আলনী রোগ নিবৃত্তি হয়। এবং তৈলের দ্বার! 

মেহ গুল্স বানু ও শ্লেম্মাজন্ত বিবন্ধ নাশ হয়। এই চারি প্রকার স্মেহের 

দ্বার] পুরীষ শুক্তু ও বারু সংরোধ-জন্য রোগ সমৃহ নাশ হয়। দস্তী*মূল 

৯৭ 
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সুষিক-পর্ণীর মুল মরিচ ধুস্ত র বাসক শুষ্ঠী দ্রাক্ষ! চিত", এই সকল দ্রব্য 
সপ্তাহ গোমূত্র ভাঁবিত করিবে । পরে চূর্ণ করিয়া ঘ্বৃতসংযোগে ভক্ষণ 
করিষে । গুড় ৮ পল (৬৪ তোল) হরীতকী চূর্ণ ১৬ তোল দস্তী 8 

তোলা চিতে ৪ তোল! পিপপলী১* তোলা, ও ত্রিবৃৎ ১০ তোল", 

একত্র করিয়া মোদক নির্মাণ পূর্ব্বক ১০ দিন অন্তর এক একটী ভক্ষণ 
করিয়া! উষ্ণ জল অনুপান করিবে । ইহা! দৌষদ্্ এবং গ্রহণী পা 

অর্শঃ ও কুষ্ঠ নাশক । শুগ্ঠী পিপ্পলী মরিচ দারচিনি এলাইচ তেজপত্র 
মুখ" বিড়ল্গ ও আমলকী, এই দ্রন্য গুলি চূর্ণ করিয়া! প্রত্যেকে সমভীগ, 

সকলের অষ্টগুণ তৃবুৎ মূল-চূর্ণ, দস্তী-চূর্ণ ছুই ভাগ ও শর্করা ছয় ভাগ, 

ঈষৎ সৈন্ধব লবণ ও মধু, সকল একত্র ভক্ষণ করিয় শীতল জল অনু- 

পান করিবে। ইহা বস্তিরোগ তৃষ্ণা জর ছন্দি শোষ পাও ও মুচ্ছ? 

নাশক» বিষন্ন ও বিরেচক। ইহার নাম ত্রিবুদষ্টক, পিত্ত রোগীর পক্ষে 

হিতকর। পিত্ব-শ্লেক্সা রোগীর পক্ষে এই ওষধ ভক্ষণ করিয়] ক্ষীর 

অনুপান করণ কর্তব্য । এই ওঁষধ ধনীর পক্ষে সেবনীয়। 

লোঁধ বুক্ষের বন্ধল পরিত্যাগ পূর্বক বাহিরের ত্বক গ্রহণ করিবে। 

সেই ত্বক্ চূর্ণ করিয়া! তিন ভাগ করিবে । দুই ভাগ লোধের ক্াথে 
মিশ্রাত করিবে, ভৃতীয় ভাগ সেই কাথে ভ'বিত করিয়। শুঞ্ধ করিবে । 

পরে পুনর্ববার দশনূলের কাঁথে ভাবিত করিয়া ভ্রিবৃতের বিধানানুদারে 

কার্ধ্য করিবে। 

ত্বকের দ্বার বিরেচন প্রণালী বল হল, এক্ষণে ফলের দ্বার! 

বিরেচন করাইবার প্রণালী বল। যাইতেছে । অস্থি (আটা) বঞ্জিত 
ও দোঁষ-বজ্জিত হরীতকীর ফল ত্রিরতের বিধানান্ুনারে সেবন করিলে 

সকল রোগের শাস্তি হয়। হরীতকী পরম রসায়নঃ মেধা-জনক, ছুট 

ও অন্ততব্রণের সংশোধক । হুরীতকী বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শুঠি ত্রিবৃৎ ও মরিছ 

একত্র গোমুত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। হরীতকী দেৰদারু 

সুড় গুবাক সৈন্ধব আদা একত্র গোমৃত্র সহযোগে সেবন করিলে বিরে- 
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চন হয়। নীলী-বুক্ষের ফল শুষ্ঠী ও হরীতকী, চু করিয়। গুড়ের সহিত 
লেহন পুর্দঘক টঞ্চজল পাঁন করিবে । পিপপল্যাদি গণের ক্কাথে হরীতকী 
পেষণ করিয় সৈন্ধব-লবণ সংযোগে পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিরেচন 

হর । শুষ্ী গুড় অথব সৈন্ধবলবণের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে 

অপ্থি বুদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর অন্ুলোম-কারিণী, সংসর্গ-শক্রি-বর্ধিনী 
ও ইন্ত্রিয়গণের প্রপরন-কারিণী। অতিরিক্ত আহার প্রযুক্ত যে সকল 

রগ জন্মে, তাহ] প্রায়ই হরীতকীর দ্বারা নিবৃত্তি হয়। আমলকী; 

শীতল, কক্ষ, পিন্ত এবং মেদ ও কফহারী। বিভীতকী উষ্ণ নহে অথচ 

কফ ও পিস্তের শান্তিকর। এই তিন ফল অল্প কষায় তিক্ত 'ও মধুর-রস- 

বিশিষ্ট, এই ত্রিফলা সর্বরোগ নাশিনী। তিন ভাগ (৪ভাগের ৩ 

ভাগ (ঘ্তের সহিত ইহ পতত্ত সেবন করিলে শরীর শীঘ্র জরাগ্রন্ত 

হয় না। 

নোদাল ভিন্ন অন্যন্য সকল বিরেচক ফলই হুরধতকীর বিধানা- 

নুরে প্রযেগ কর যায়। বিরেচক কল পক্কাবস্থায় বৃক্ষ, হইতে চয়ন 

করিয় বালুকা মণ্ধো স্কাপন করিবে। পরে সপ্তাহ আতপে শুষ্ক করিয়। 

তাঁহার বীলের শন্ত গ্রহণ করিবে। সেই শশম্ত জলে পাক করিয়। 

অথব1 তিলের স্তায় পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবে । সেই তৈল 

দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বালককে সেবন করাইবে। শুণ্ঠী পিপপলী মরিচ 

ও কুষ্ঠ সংযোগে এরও-তৈল লেহন করিয়া ঈষদুষ্চ জল অন্থপান 
করিলে বিরেচন হয়। এরও-তৈল, দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্কাথের সহিত 

বা হুপ্ধ অথবা মাংস-রনের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। 

বলক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ ও স্থকুমার নাক্তিদিগের প্রতি এই বিরেচন 

বিধেয়। 

হে স্শ্রত ! বিরেচক ফলের প্রণালী বল] হইল, এক্ষণে ক্ষীরের 

(আটার) প্রণালী কহিতেছি শ্রবণ কর। তীক্ষ বিরেচকের মধ্যে সীজ 

ছুপ্ধই শ্রেষ্ঠ । অজ্ঞ-কর্তৃক প্রয়োগ কর। হইলে তাহ? ধিষের ন্যায় প্রাণ 



৬১৯৬ সুশ্ুত । 

নাশ করে, এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রয়োগ করা! হইলে সঞ্চিত মহান দে'ষ 

সমূহ ভেদ ও ছুস্তর রোগ সমূহ বিনাশ করে। বুহৎ পঞ্চ-মূলী এবং 

বুৃহতী ও কণ্টকারী, ইনাদ্দিগের এক একটীর করিয় পৃথক্ রূপে ক্'থ 

গ্রহণ করিবে । সেই সমস্ত ক'গ ও সীজ-ছৃদ্ধ মমভ'গে লইয়া, ত্র সীজ 

ছুপ্ধ গ্রতোক কাথের সহিত পণক রূপে সিজ কাগ্ের অঙ্গ+বেই শুষ্ক 

করিবে। পরে বড় কুল-পরিমাণ ওষধ লইয়' অক্নদি বর্গের সহিত 

(রোগ ভেদে) সেবন করিবে । মহাবুক্ষের দু্ধে যবের তগুল অত্র 

করিয়। রাখিবে। পরে তাহাতে মণ্ড প্রস্তত করিয়া পান করিলে 

অথবা গুড়ের সহিত মেদৃক প্রস্তত করিয়া ভক্ষণ করিলে, শীপ্র বিরে- 

চন হয় । অথব ষমনসণ-সীজের ত্ুপ্ধ, এবং ঘ্বত ও চিনী একত্র “লহ 

প্রস্তুত করিয়া লেহন করিবে । অণব! লব্রণযুক্ত পিপপলী ও গজ- 

পিপ্পলী মনসা'-পীজের ছুগ্ধে ভাবি করিয়1, কিংবা! কমলা গুণ়র চূর্ণ এ 

দপ্ধে ভিজাইয়! রাঁখিয়! গুটিক" প্রস্তত করিয়া! ভক্ষণ করিবে । সপুল" 
(পাকল) শঙ্খিনী দস্তী তবুৎ ও অ'রগ্বধ (.সাদাল। সপ্রণহ গোমুরে ৪ 

পরে মনসা-সীজের ছুদ্ধে মগ্ন করিয়া বখিবে ৷ পরে চূর্ণ করিয়া তত 

মাল্য বসন প্রভৃতিতে বিকীর্ণ করিবে । সেই মালা বসন প্রড়্তি 

সম্যক-রূপে আত্বরাণ বা] অঙ্গে আবরণ করিলে মুছু কেণ্ঠ বাক্তির বিরে- 

চন হয়। বিরেচন-কাঁর্গো ক্ষীর ত্বক ফল মূলের প্রণালী বলা ভষ্টল, 

রোগাদি সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়খ সেবন কব'ইবে। তৃবুতৎ ব্রিফলা 

দ'রুচিনি বিড়ঙ্গ পিপ্পলী যবক্ষার গ্রাত্যেকের চর্ণ ১২ ম'ষা একত্র 

ঘত ও মধু সংযোগে লেহন করিবে, অগবা গুড়ের সহিত মোদক 

প্রস্তত করিয়৷ ভক্ষণ করিবে । ঈহ] শ্রেষ্ঠ বিরেচন। উহার দ্বাতা 

গুল্স প্লীহোদর কাস হলীমক অরুচি এবং বাতশ-শ্রেক্ষা জনিত অন্যান্য 
ব্যাধির নিবৃদ্ধি হয়। ঘ্বত তৈল দুগ্ধ মদ মুত্র বা! অন্যান্য রদ অথবা 

ভক্ষ্য অন্ন বা লেহা দ্রব্যের সহিত অভিজ্ঞ বৈদ্য বিরেচন প্রয়োগ 

করিবেন। ক্ষীর (আটা) রম কন্ক উষ্ণ কাথ শীতল কাথ এবং চূর্ণ, 



সুরত । ১৯৭ 

ওধদ সেবনের এই ছয় প্রকার কলপ। ইহারা উত্তরোত্তর লঘু । 

অর্থাৎ ক্ষীর মপেক্ষা রস লঘু, রন অপেক্ষা! কম্ক লঘু ইত্যাদি । (১) 

পঞ্চ চত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

দ্রব-দ্রবোোের গুণ-বর্ণন]। 

আকাশ হইতে যে জল বর্ষণ হয়, তাহ অনির্দিষ্ট-রস (কিরস 
তাহা বলা বায় না) মমৃততুলা জীবনীয় তৃপ্তিকর ধারক আশ্বীসনক 

অমদ্ব এবং ক্লান্তি পিপাঁস! মদ মৃচ্ছণ তন্ত্র! নিদ্রা ও দাহের শাস্তিকর 

ও একান্তহিতকর। (সেই জল ভূমিতে পতিত হইয়া নদনদী সরো'- 

বর পুস্করিণী দীর্ঘিঝা কূপ ক্ষুদ্র-কৃপ প্রস্রণ উত্ভিদ্ বুহৎকুপ ক্ষেত্র 
এবং ক্ষুপ্র জল'শকু প্রভৃতি স্কানে আবস্তিত হইলে নান? প্রকার রন প্রান্ত 

হয়। কোন কোন পণ্তিতেরা বলেন ঘে লোহিত কপিল পাও পীত 

নাল ৪ শুরু প্রতি বর্ণ-বিশিষ্ট ভূমিতে সেই জল যথাক্রমে মধুর অন্ন 

লবণ কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশ্ষষ্ট হয়। তাহা সঙ্গত নহে। পৃথিবী 
জল অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চ স্থুল-ভূহ পরস্পর মিশ্রিত হইয়! জলের উত্রুণ্ট. 
ও অপকৃষ্ট রস উৎপাদন করে। তৃমিতে অপ্দিক পরিমাণে পার্থিৰ 
অংশ থাকিলে তাহার জল অল্প ও লবণ রসবিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমণণে 

জলীয় গুণ গ'কিলে তাহার জল মধর রসবিশিষ্ট ভয় অধিক পরিমাণে 

আগগ্রের গুণথাকিলে জল কটু নাতিক্ হয়, অধিক পরিমাণে বায়ুর 

গুণ থাকিলে জল কষায়-রসবিশিষ্ট হয়, এবং অধিক পরিমাণে আকখ- 

শের গুণ থাকিলে ভ্ভলের অব্যন্ত রস হয়, কারণ আকাশের রস 

অবাক্ত। কোন প্রকার রস জান] যায় ন! বলিয়াই আস্তরীক্ষ জল 
০ শত শশা পা শীত পিস 

(১ রা বমন িরেচন অধা(য় অনেক স্বলেহ জুবোর ভাগ ও ওষধ সেবন্রে পরিম। ন 

উল্লেখ নাই, কিন্ত সাধারণ বিধি এইরূপ ম্বাছে যেভাগের উল্লেখ না থ'কিলে সকল 

দ্রবাই স্ভাগ লইতে হইবে এবং দেবলের স্থলে মোদক, বটক ও লেহ উধধ ছুইডোলা! 

প'বযাণে সেবন করিবে । তবে শারীদীক অবস্থাও বয়সের তারতম্য অন্ুলারে পরি- 

দা.ণভও বিশেষ হইয়া! থাকে। | 



১৯৮ সুশ্রুত | 

অভাবে এই জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত। আন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার? 
যথ1--ধার কার তৌধষার ও হৈম। তাহাদ্দিগের মধ্যে ধারার জলই 

শ্রেষ্ঠ, কারণ, ইহা! অযু । ধারার জল ছুই প্রকার গারঙ্গ এবং সামুদ্র | 

গঙ্গ বারি প্রায় আশ্বিন মাসেই বর্ষণ হইয়া]! থাকে । বর্ষণ কালে এই 

ছুই প্রকার জলের পরীক্ষা করিবে । শালি-তগুলের অকুথিত ( অভি- 

শয় দ্রব নাহয়) ও অবিদপ্ধ (দগ্ধও নাহয় ) অন্ন পিগাঁকারে রজত 

পাত্রে রাখিয়। বৃষ্টির সময় বাহির করিবে। মুহুর্ত কাল বৃষ্টিতে রাখিলে 

যদ্দি সেই র্ূপই থাকে তবে গাঙ্গ বারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে। 

যদি বিবর্ণ প্রবীভূত ব। ক্লিন্ন হয় তবে সামুত্র বারি বর্ষণ হইতেছে 

নিবে; তাহা উপাদেয় নহে । সাধদ্র বারিও আশ্বিন মণসে গ্রহণ 

করিলে গাঙ্গবারির ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট হয়। গাঙ্গ-বারিই প্রধান। তাহ] 
আশ্বিন মাসে পবিত্র শুরু বিস্তীর্ণ বস্ত্রেরে এক দেশ হইতে ক্ষরিত, 

অথব] হশ্্যতল হইতে পরিভ্রষ্ট জইলে, পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করিয়া 

স্বর্ণ রজত বা মৃত্তিকার পাত্রে রাখিবে । সেই জল সকল কালেই 

পাঁন করণ কর্তব্য । তারার অন্ভাবে ভূমিস্থিত জল পন করিবে । সেই 

ভূমি আকাশ-গুণ-বহুল হওয়! উচিত। ভৌম জল সপ্ত প্রকার । 

কূপের জল, নদীর জল, সগ্ভোবরের জল, পুক্ষরিণীর জল, প্রত্রলণের 

(বঝরণার )জল, উত্তিদ্ (মৃত্তিকা হইতে নি-স্যত ) জল এবং ক্ষুদ্র 
কুপের জল। বর্ষাকালে আত্তরীক্ষ ও ওদভিদ-জল সেবন করিবে, 

ইহা! মহান্ গুণকারী। শরৎ-কালে সকল জলই নির্মল হয়, সুতরাং, 
সকল জলই পাঁন কর! যাইতে পারে । হেমস্ত-কালে সরোবর ও পুছ্ধ" 
রিণীপ্প জল, বসন্ত ও প্রীম্স-কালে প্রত্রবণ ও কুপের জল, এবং প্রাব্ট্ 
কালে ক্ষুদ্র কুপের জল; এবং নূন বৃষ্টির জল নণ হইলে সকল জলই 
সেবনীম্ন। 

কীট মূত্র পুরী অণু (ডিম) শব অথব1 বিষ কর্তৃক দুষিত, 
কিশ্বা তৃণ পত্র প্রতৃতির দ্বার কলুধিত নুতন জলে যে ব্যক্তি অব. 



সুশ্ুত। ১৯৯ 

গাহন করে, ব1 সেই জল পান করে, তাহা'র ৰাহ্িক ও আত্তরিকি 

নান। প্রকার রোগ শীত জন্মে। 

যে জল শৈবাল পক্ক ভৃণ পদ্মপত্র প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছর, জোৎঙ্গা 
রৌন্ত্র ও বামুর দ্বারা সেবিত নহে, এবং গন্ধ বর্ণ ও রন বিশিষ্ট (মধুর 
অন্ন বা! লবণ প্রভৃতির কোন প্রকার আম্াদ থাকে), সেই জল 

বাপন্ন (বিকৃত ) বলিয়। জানিবে। তাহাতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বাধ্য 

বিপাক এই ছয় প্রকার দোষ জন্মে। খরত] পিচ্ছিলত1 উষ্ণতা ও 

দন্ত গ্রাহিতাই জলের স্পর্শ দোষ, পঙ্ক পিকত। শৈবাল প্রভৃতি 

বিবিধবর্ণ হওয়াই জলের রূপ-দোষ, মধুর অল্প লবণ প্রভৃতি কোন 

প্রকার আস্বাদ থাকাই রস-দদাষ, কোন প্রকার দুর্ন্ধ থাক" গন্ধ-দেষ, 

পান করিণে যদি ভূষণ? গুরুতা শূল ও কফ-প্রসেক জন্বে, সেইটি 
বীর্য্য-দাষ, এবং যদি অধিক বিলম্বে পরিপাক পায় অথব1 ভার হুইয়" 

থাকে ০সইটি বিপাক দোষ। আন্তরীক্ষ-জলে কোন দোষই থকে 

না। বিকৃত-জল হইলে, অগ্রিতে বা স্য্য-কিরণে দিদ্ধ করণ তপ্ত" 

লৌহ্-পিগড বালুকণ বা মৃতপিগ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া পুনব্বার 

শীতল কর, এবং নাগক্েশের চম্পক উৎপল ও পাটল পুষ্প প্রভৃতির 

দ্বার! তাহা অধিবাসিত করণ কর্তব্য । 

স্থবণ রজত তাত্রকাংস্য ব! মণিময় পাত্রে অথবা! পুশ-শোভিত 

মৃৎ্পাত্রে সুগন্ধি জল পান করিবে । বিকৃত-জল, অথবা তে খতুতে 

যে জল বিধান করা হইল তাহ। ভিন্ন অন্য প্রকার জল, সেবন করিলে 

দোষ জন্মে। বিকৃত-জল পান করিতে হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে 

শোধিত করিয়া পান করিবে। তাহা না করিলে, শ্বয়থু পাওরোগ 

ত্বকদে'ষ অলীর্ণত! শ্বান কাস প্রতিশ্বীয় শূল গুল্ম ও উদর রোগ শীত 

জন্মে । 

সা পাপ পা পা পাপা পপ পপ স্পোেপপাপাপপেসিসীপিনী শি 
০ হে, | পপ পপ আন 

বৃষ্টি; সময়ে প্রাঙ্গন ব। বাটির কোন স্থানে পবিত্র ও গুরু বস্ত্রেত চাহ্টা কোণ 



২০ সুক্রত। 

কলুষিত জল সংশোধনের উপার সপ্ত প্রকার। যথা--ৰকতক-ফল, 

(নিন্বীল্য ফল) গোমেদক, (ধাতুবিশেষ ) বিসগ্রন্থি (মৃণাল মূল), 
শৈবাল-মূল, বস্ত্র, মুক্তা ও মণি। নিক্ষেপণ ভ্ত্রব্য পঞ্চ প্রকার । যথা. 

ফলক, ত্রাষ্টক, মুগ্জবলয়, উদকমঞ্চিক1 এবং শিক্য । শীতল করণের 

উপায় সপ্ত প্রকার। যথ!--নায়ু প্রবাহিত স্থানে স্থাপন, উদক-প্রক্ষে- 

পণ, যষ্টিকণ-ভ্রামণ) ( জলের মধ্যে যষ্টি দিয়! আবর্তন কর1) ব্যজন, 

(বাতাস করণ) বস্ত্রোদ্ধরণ, ( কাপড়ে ছীক1) বালুকণ-ক্ষেপণ এবং 

শিকাবলম্বন (শিকায় ঝুলাইয়। রাখা) । যেজল গন্ধ-হীন রসহীন 

তৃষ্ণাত্র পবিত্র শীতল নির্মল লঘৃ ও মুখ-প্রিয়ঃ সেই জলই গুণকারাঁ। 

যে নদী পশ্চিম বাহিনী, তাহার জল লঘু, স্থতরাং পানের পক্ষে 
গ্রশস্ত । যে নদী পৃর্ব-বাহিনী, তাহার জল গুরু, স্তরাং অপ্রশস্ত | 

যে নদী দক্ষিণ-বাহিনী, তাহার জল লঘুও নহে গুরুও নহে । বে 

সকল নদী সহ্য-পর্বত-সম্তন্ত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। 

যে সকল নদী বিদ্ধ-পর্র্বত-সম্ভ,ত তাঁহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ ও পাু- 

রোগ জন্মে। থে সকল নদী মলয়-পন্ব ত-নস্তৃত, চাহাদের জল সেবনে 

রুমি রোগ জন্মে । যে সঞ্ল নদী শহেন্দ্র-পর্বত-সম্ভৃত তাহাদের জল 

সেবনে শ্রীপদ ও উদর রোগ গন্মে। হিমণান্ পব্বত হইতে যে নদী 

জন্মে, তাহার জল সেবনে হ্ৃত্রেগ শ্বরথু শিরোরোগ শ্রীপদ ও গলগণ্ড 
রোগ জন্মে। বে নদী পারি-পাত্র পর্বত সম্ভৃত, তাহার জলে কলা- 

রোগ (কজ্ীলোকের আর্তবলন্বন্ধীয় রোগ) জন্মে। 

নদী বেগবতী হইলে বা! জল নির্মল হইলে লঘু হইয়া! থাকে। 
মন্দগামী ও তন্ভ্রন্য শৈবাল সঞ্চিত হইয়] কলুষিত হইলে, জল গুরু 
হইয়া থাকে । যে নদী মরুস্ূর্মেতে প্রবাহিত হয়, তাহার জল প্রায় 

চারি দিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, ও তাহার শীচে মধ্যস্থলে একটী পাত্র রাঁখিবে, বধার 

জল -সই বস্থ ংইতে ক্ষরিত হইয়া প'তে পতিত হইলে তাহা গ্রহণ করিতে। 



সুশ্রুত | ২০১ 

তিক্ত ও লবণ রস বিশিষ্ট, ঈষৎ কষায় ও মধুর রসও হইয়! থাকে, 
এবং লঘু ও বলের পক্ষে হিতকর। 

সকল প্রকণর ভৌম জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করা কর্তবা। সেই 

সময় জল নির্মল ও শীতল থাঁকে। এই দুইটা, জলের পরম গুণ । 
যেজলে দ্িবভাগে স্ূর্যাকিরণ ও নিশীকালে চন্দ্রকিরণ পতিত 

হয়, সেই জল রুক্ষ ব" চক্ষুরোগ-কারী নছে। ইহ বর্ষার জলের তুলা 

গুণক'রী। বুষ্টির জল ত্রিদে'ষের শখস্তিকর বলকর রসায়ন মেধাঁজনক 

রক্ষোত্র শীতল প্রফল্রুকর এবং জ্বর দাহ ও স্ষিরোঁগের শীস্তিকর | 

ইহ পবিত্র পাত্রে গ্রহণ কর! কর্তব্য । চন্দ্রকান্ত (মণি বিশেষ ) হইতে 
যে জল উদ্ভূব হয় তাহ পিত্বপ্ব ও বিমল। মুচ্ছণ, বা পিত্ত উষ্ণ হইয়" 

দাহ হইলে, বিষরোগ রক্ত-সন্বন্বীয় রোগ নখ উন্মাদ রে'গ হইলে, ভ্রম 

ক্লান্তি তমক-শ্বাসবা বমন রোগ হইলে, অথবা উদ্ধগত রক্ত-পিত্ত 

₹ইলে শীতল জলই প্রশস্ত। পার্খবশূলে প্রতিশ্া'য়ে বাতরোগে গল- 

দেশের রোগে আত্মানে মুছ-কোন্টে ও নবজ্বরে এবং সদা বিরিক্ত হইলে, 

হিরু রে'গ হঈলে, ব। স্নেহদ্রবা পান করিলে. শীতল জল পরিত্যাগ 

করিৰে। নদীর জল বারু-বদ্ধন-কর রুক্ষ অগ্নির দীপ্তিকর লঘু এবং 

লেখন-কর। সই জল মধুর-রপ-বিশিষ্ট ও গাঢ় হইলে, চক্ষরোগ- 

কারী গুরু এবং কফ-বদ্ধণ-কর হইয়া! থাকে । সরোবরের জল তৃষ্ণ+- 

শ'ন্তিকর বলকর কষায় মধুর এবং লঘু । তণ্ডাগের (১) জল বারু- 

বদ্ধক স্বাছু কষাঁয় ও কটু-পাক বাঁপীর জল বাত-শ্রেক্সার শাস্তিকর 

সক্ষার (ক্ষার যুক্ত) কটু এবং পিত্তকর । কুপোদক সক্ষাঁর পিত্তকর 

শ্রেম্মঘ্ব অগ্নির দীপ্তিকর ও লঘ্ু। চুণ্টীর (ক্ষুদ্রকূপ-বিশেষ) জল, 
অগ্রিকর রুক্ষ মধুর অথচ শ্রেম্মল নহে । প্রশঅ্রবণের (ঝরণার ) জল 

ঝ্ফস্্র অগ্নিকর দীপ্তিকর হৃদ্য ও লঘু। ওপ্ডিদ্র, ( মৃত্তিক! ভেদ করিয়। 
স্পিপাপশপীশিপিস সস পাস্পিক্ষপশি লা ও পিসি শীল পিস পিসী 

(১ )জলাশয্ দীর্ঘ প্রচ্থে পাচ শত ধনু বাদুই লহম্ম হাত হইলে তড়াগ কহে, এবং 

টত্তসহত্্র ধনু অথব। ষোড়শ সহশ্র হস্ত হইলেখবাপী কছে। 



০২ সুশ্ঞত । 

উত্থিত) জল, মধুর পিত্তের শীস্তিকর এবং অবিদাহী (যাহাতে অগ্ন 

রস না জন্মে)। বৃহৎ কৃপের জল, কটু সক্ষার শ্রেশ্স্ব লঘু ও অগ্মি- 

কর। ক্ষেত্রের জল মধুর গুরু ও দৌষ-বর্ধীক। ক্ষুদ্র পুষরিণীর জলেরও 

প্র প্রকার গুণ, বিশেষতঃ দৌধ-বুদ্ধিকর। সমুক্রের জল আমীষ-গন্ধ 
ও লব্ণ-রস বিশিষ্ট এবং সকল প্রকার দে'ষ-বর্ধনকর। অং'নৃপ দেশের 

( জলা ভূমির ) জল বহুবিধ দোষাকর চক্ষুরোগকর এবং গহিত। 

জঙ্গল প্রদ্দেশের জল এই সকল প্রকার দোষ রহিত, মধ্যম প্রকার 

গুণ বিশিষ্ট, বিদাহী তৃষ্ণ।-শান্তিকর প্রশস্ত প্রীতিকর দীপণ্তিকর স্বাছু 

শীতল ও লঘু। উঞ্চোদক কফ মেদ ও বায়ুর শান্তিকর। উষ্ট্োদ্ক 
সিদ্ধ হইয় বেগে-রহিত ফেনা-শূন্য নির্মল ও লঘু হইলে, এবং চারি- 

ভাঁগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিলে, গুণকারী হয়। সিদ্ধ'জল পর্যা- 

ধিত (বাসী) হইলে কখনই পান করিতে দিবে না। সেই জল অশ্রী- 
ভূত হইয়। হৃদয়দেশে শ্লেম্ম। সঞ্চিত করে। মদ্যপানে উন্মন্ত হইলে, 

পিত্ত-ন্য বাসান্নিপাতিক রোগ হইলে, উঞ্ণ-জল শীতল করিয়া পান 

করাইবে। নারিকেল-জল "দ্ধ স্বাছু হিম মুখপ্রির অগ্নিকর বস্তি- 

শোধনকর বৃষ্য তেলস্কর পিত্জনা-পিপাসার শান্তিকর এবং গুরু । 

দাহ অতিসার পিত্বরক্ত মৃচ্ছ]? মদ্যপান জন্য রোগ বিষজন্য রোগ 
তৃষগ ছদ্দি এবং ভ্রম, এই সকল রোগে উঞ্চ-জল শীতল করিয়া! পান 

কর] প্রশস্ত । অরুচি প্রতিশ্যায় কফ-আাব শ্ববথু ক্ষয় মন্দাগ্রি উদরী 

কুষ্ঠ জবর নেত্র-রোগ ব্রণ এ৭ং মধু-মেহ, এই সকল রোগে জল অল্পই 
গান করিবে। 

ছুপ্ধ-বর্গ | 
€ 

গে! ছাগী উদ্ী মেষী মহিষী অশ্বিনী নারী ও হন্তিনী, ইহার 

বিবিধ প্রকার ওষধি ভক্ষণ করে বলিয়া, ইহাদ্দিগের ছুগ্ধ প্রসন্ন আশ্বাস- 

জনক গুরু মধুর পিচ্ছিল (১) শীতল শ্লি্ধ নির্মল সারক এবং মৃদু । 
আশা 

(১) প্িচ্ছল শব্দে ঘৃত তৈলের ন্যায় সার, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় আল ব্যমেন 
কহে। 



সুষ্ঞত । ২০৩ 

অতএব যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই স্তলে 

কথিত সকল গ্রকাঁর চুগ্ধই তাহাদ্িগের প্রকৃতি-পিদ্ধ সেবনীয় । 

কোন প্রকার ছুগ্ধই তাহাদিগের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ 

দুগ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার । বাধু পিত্ত শোণিত এবং 

মানসিক বিকারে দুগ্ধ পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণজ্বর কাস শ্বান শোষ 

ক্ষয় গুল উন্মাদ উদরী মুচ্ছণ ভ্রম মত্ত? দাহ পিপাঁস। হৃপ্রোগ বস্তি- 

রোগ পাতুরোগ গ্রহণী-রোগ অর্শঃ শৃল উদ্বাবর্ত অতিসার প্রবাঁহিকা। 
(অতিসাঁর বিশেষ) যোনি-রোগ গর্ভশাব রক্ত-পিত্ত শ্রম ও ক্লম এই 

সকলের শান্তিকর, পাপ-নাশক বলকর বৃষ্য বাজীকর (কামেন্দ্রিয়ের 

উত্তেজক ) রসায়ন মেধা-জনক সন্ধান-স্থাপন বয়ঃস্থাপন (শরীর জীর্ণ 

হয় না) আয়ুক্ধর জীবনীয় পুষ্টিকর বমন ও বিরেচনে তুল্য-হিতকর 

এবং ওজঃ বদ্ধনকর। বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ এবং ক্ষুধ। স্ত্রীসংসর্গ ও 

পরিশ্রমে ক্রীস্ত, ইহাদ্বিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য । 

গাভী ছুপ্ধ__চক্ষুরোগ-কারী নহে, স্নিগ্ধ গুরু রসায়ন রক্তপিত্ের 

শাস্তিকর শীতল রসে ও পাকে মধুর জীবনীয় এবং বাত-পিত্ত শাস্তির 
পক্ষে প্রশস্ত | 

ছাগী-ুপ্ধ--গাভী-হুগ্ধের তুল্য গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ শোষ-রোগির 

(যাহার শরীর শুফ হইয়ণ যায়) পক্ষে হিতকর। অঙজাদিগের দেহ 

বৃহৎ নহে, তাহার! ৰটুতিক্ত প্রভৃতি রস ভক্ষণ করে, অধিক জল পান 

করে না, এবং পরিশ্রম করে, এই সকল কারণে তাহাদিগের ছুগ্ধ 

সকল রোগের শাস্তিকর । 

উষ্বী-হুপ্ধ__রুক্ষ উষ্ণ কিঞ্চিৎ লবণ রস-বাশষ স্বাহছু এবং লদ্ঘু। 

শোফ গুল্ম উদর অর্শঃ কমি কুষ্ঠ বিষ এই সকল রোগে এই ছু্ধ 

উপকারী । 

মেষী-ছুপ্ধ__মধুর নিগ্ধ গুরু ও পিত্ত গ্লেম্সা-জনক । এই দুগ্ধ কেবল 
বারুজন্য-কামরোগে পথ্য। 



০৪ সুশ্রত। 

মাহিষ-হুপ্ধ--মতিশয় চক্ষুরোগ-কর, মধুর বক্ছি-নাশক নিদ্রাকক় 

শীতল কর এবং গব্য-দুগ্ধ অপেক্ষণ ন্সিগ্ধীতর। 
একশফ ( যাহাদ্িগের খুর দ্বিথপ্ডিত নহে ) জন্তর হুপ্ধ উষ্ণ, বলকর 

হস্তপাদের বাতরোগের শান্তিকর, মধুরাম্ ও পশ্চাৎ লবণ-রস বিশিষ্ট 

রুক্ষ,এবং লু । 

নারী-ছুপ্ধ--মধুর পশ্চাৎ কষায় হিম জীবনীয় লঘু ও অগ্নির 

দীপ্তিকর। 
হস্তিনী-ছুপ্ধ--মধুর পশ্চাৎ কযায়্ বৃষ্য (তেজস্কর) গুরু স্গিগ্ধ 

স্থ্র্াকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বলকর। 

রাত্রি-কালে চন্দ্রের গুণে ও ব্ণায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের হুগ্ধ 

প্রায়ই ভার ও শীতল হইয় থাকে । দিখাভাগে স্র্যাতাপে তাপিত 

হওয়খ এবং ব্যায়াম ও বাধু সেবন প্রযুক্ত অপরাহ্ন কালের হুদ্ধ বায়ুর 

অনুলোম-কর শ্রাস্তিনাশক ও চক্ষুর দীপ্তিকার্ী। অপক্ক (কাঁচা) 

দুগ্ধ প্রায় ভার ও চক্ষু-রোগকারী। ছুগ্ধ অগ্নিতে পন্ক করিলে লঘুতর 

ছয়। কেবল নারীর ছৃদ্ধই অপকৃ অবস্থায় হিতকর, অন্য কোন দুগ্ধ 

নহে । অপক দুধের মধো ধারোষ ছুগ্ধই গুণ বিশিষ্ট, দোহনের পর 

শীতল হইলে বিপরীত গুণ হয়| সকল ভুগ্ধই অতিশর সিদ্ধ করিলে 

ভার এবং পুষ্টিকর হয়। ছুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ ব1 অশ্নরস জন্মিলে, ব1 ভাহ! 

বিবর্ণ বির লবণ-যুক্ত ব ধিগ্রথিত (ছিড়ে যাওয়া ব1 ছাঁন+ হইয়" 
যাওয়। ) হইলে, পরিত্যাগ করিবে । 

দধিবর্গ। 
দধি তিন প্রকার, মধ্র অন্ন এবং অত্যন্ত, ও পশ্চাৎ কষায়। ইহ] 

দ্সিগধ ও উঞ্ণ এবং পাঁনস বিষম-জ্র অতিসার অরুচি ও মুক্র-কৃচ্চ, 
রোগের শাস্তিকর; তেজস্কর প্রাণকর ও মঙ্গলজনক। দধি মধর-রস 

হইলে চক্ষুরোগ জন্মায় এসং কফ ও মেদের বর্ধন করে, অন্রস হইলে 

পিত্ত শেম্মার বৃদ্ধি করে, অত্যনন হইলে রক্ত দূষিত করে। মন্দা 



সুশ্রত। ২০৫ 

হইলে ভাল ন] বসিলে বিদাহি হয় (গল! জলে ) ও তন্দ্রা মল 

মুত্র বায়ু পিত্ত ও কফ বুদ্ধি হয়। | 

গবাদৃধি-_ন্সেপ্ধ মধুর গ্লিকব বলকর রুচিকর এবুং পবিত্র । 

ছাগদধি-_-লঘু কফ-পিত্তের শাস্তিকর, বাঁযু-ভনিত ক্ষয়-রোগের 
নিবুত্তিকর, অর্শঃ শ্ব'স ও নস রোগের হিতকর, এনং অগ্নিকর। 

মাহিষদপ-_মধুর বৃষা বয়ু-পিত্বের শান্তিকর, কফ-বদ্ধন কর 
এবং সিপ্ধ । ্ 

ওষ্ট দণ্ধ-_পাকে কটুরস, ক্ষারদুক্ত গুরুপাক ও ভেদকর, 'এবং 

বত নর্শঃ কুষ্ঠ কমি ও ইদরা রে'গের শান্তিকর। 

অবিক (মেষ) দপণি-বাত-প্লেম্সা ও মর্শের প্রকোপকর, রসে ও 

পাকে মধুব, চক্ষুরোগ-কর এবং দোষের বদ্ধন-কর। 

ঘোটকীর দধ-_অগ্রিকর চক্ষুর অহিতকর বাত-বর্ধনকর রুক্ষ উষ্ণ 
কষায় এবং কফ ও মুত্রের নাশক । 

নারী-দধি-__কিগ্ধ বিপঠকে মধুর বলকর তৃপ্তিকর ভার চক্ষুর হিত- 

কর ও (দাঁষের শান্তিক্র। 

হন্তিনীর দধি_-লবুপাক কফন্ন উষ্ণবীর্ধা অজীর্ণকর এবং মল- 

বদ্ধিন-কর | 

গবা গ্রভৃতি যে সকল দণধর বিষয় এ্ছুল বলা হুইল ত'হার মধ্যে 

গব)-দ্ধিই শ্রেষ্ঠ । গব্দপি স্বাদ ও পরিক্রুত (বস্ত্র পূত বা বস্ত্র 

ছণাকা ) হইলে, শশীরের পুঙি সাধন করে বারুর শান্তি করে, শ্রেম্ব। 

বৃদ্ধি করে, কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি ব্বরে না। পাক কর] ছপ্ধে ষে ষধি জন্মে 

তাভখ অধিক গুণকারী, বায়ু-পিত্বের ৪শাস্তিককর রুচিকর এবং ধাতু 

অগ্নি ও বলের বদ্ধন-কর। ঢাঁধির সর গুরুপাক বৃষ্য বায়ুর শাস্তিকর 

অন্নিকর এবং কফ ও গুক্রের বর্ধন-কর। দধি অসার হইলে (স্সেহভাগ 
ন থাকিলে ) রুক্ষ মণ-রোধক বারু-বর্ধন-কর অগ্নিকর লঘু কষায় ও 

রুণ্টকর হয়। শরত গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দধি প্রায়ই অপ্রশত্ত। 
১৮ 



২৬ সুশ্রুত | 

হেমস্ত শিশির ও বর্ষা কালে দধি ভক্ষণ করণ গ্রশস্ত। দধি-মস্তব 

[ দধির মাত বা নিঃল্যত জল ] তৃষ্চা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের 

হবার শৌধন-কর, অন্ন কষায় মধুর বাত-শ্লেম্সার শান্তিকর কিন্ত তেজস্কর 

নহে, প্রহ্নাদকর তৃপ্তিকর মলের ভেদ্কর বলকর এবং রুচিকর। 

এই দধি-বর্গে সপ্ত প্রকার দধি বর্ণিত হইল, যথ--স্বছু অল্প অত্যন্স 

মন্দজাঁত পকছুগ্ধ-জাত দধিসর এবং অসার-দধি। ইহাদিগের মন্তও 

দধির ন্যায় গুণ-কারী। 

তক্র বর্গ । 

তত্র; মধুর ও অন্্র এবং পশ্চাৎ কষ'র। ইহ উঞ্ণবীর্্য লগু কক্ষ 
অগ্সিকর এবং গরল শে'ফ অভির গ্রঠণী পাও রোগ অর্শঃ প্লীহা। গুল্স 

অরুচি বিষম-জ্বর তৃষ্ণা! বমন সেক শুন মেদ শ্রেশ্স! ও বু এই সক- 

লের নাশকাঁরী, পাকে মধুব, মুখ প্রিয় মুত্র-কৃচ্ছ, বা ন্সেহ (দঘ্রত তৈল) 

পান বা ভক্ষণ জনিত রোগ হইলে তাহার শান্তিকর, ও তেজের 

উদ্দীপক নহে। 

অদ্ধভাগ জল মিশাইয়! যে দধির নবনীত উদ্ধত করা ভয়, ও 

অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল ন। হব? তাহাকে তত্র কহে। তন্রের 

আঁশম্বাদ মধর অমন ও কবায়। নিজ্ভল মন্থন কর্রয়া নবনীত উদ্ধার না 

করিলে, ঘোঁল বলা যায়। ক্ষতরেোগ, গ্রীশ্র-কালে, দুর্ধবল-শরীরে, 

এবং মৃচ্ছণ ভ্রম দাহ ও রক্ত-পিন্ত রোগে তন্তু বিধেয় নহে । শীত 

কালে, অগ্রিমান্দে, কফ-জনিত োগে, উন্ত্রিযদ্বারের অবরে'তধ অর্থাৎ 

মল মুত্রাদি ইন্দ্রিয় কার্য সরল না থাকিলে, ও বায়ু দৃষিত তইলে তত্র 

সেবন প্রশন্ত। তত্র মধুর হইল "শ্লম্ম। কুপিত হয় ও পিত্তের শাস্তি 

হয়, এবং অন্ন হইলে বাযুর শখস্তি হয ও পিত্তেব বৃদ্ধি হয়। বাঁষুর 

প্রকোঁপে অম্নরস বিশিষ্ট তরু দৈন্ধব-যোগে সেবন করিবে, পিত্বের 

প্রকোপে মধুর-রনবিশিষ্ট তত্র শর্কর1-যোগে সেবন করিবে এবং কফের 

গ্রকৌপে শুষ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ও যবক্ষার সংযোগে সেবন করিবে। 
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তব্রকৃর্চিকা (ছানা) মল-মুত্র রোধক, বাঁযু-বৃদ্ধিকর, রুক্ষ ও অতিশয় 

গুরু-পাঁক। তত্র অপেক্ষা মণ্ড, অর্থাৎ ঘে'লের ফেনা লবুতর, ও 

ছানশ অপেক্ষণ নবনীত লবুতর। কিলাট (ক্ষীর ) গুরু-পণক, বারু- 

শাস্সিকর. পুরুবত্ব বৃদ্ধিকর ও নিদ্রাপ্রদ। পীষ্ষ অর্থাৎ সপ্তাহ 

প্রস্ুত] গ'ভীর ছুপ্ধ এবং মে'রট, মধুর পুষ্টিকর ও তেজস্কর। সদ্যো- 

জ'ত নবনীত লঘু কোমল মধুর কষায় ঈষৎ অশ্ন শীতল পবিত্র আগ্নি- 
বৃদ্ধকর মুখপ্রিয় মলমুত্র-সংগ্রাহক বায়ুপিত্ত-দমন-কারী তেজস্কর 

অধিদাহী এবং ক্ষয়কান শ্বাস ব্রণ ও অর্শ রোগের শাস্তিকর, কফ ও 

মেদের অতিশয় বদ্ধন-কর, বলকর, পুষ্টিকর এবং শোষ-রোগ নাশক । 

ইহ] বালক দ্িগের পক্ষে বিশেষ উপকারী । অপক্ক ছুপ্ধে যে নবনীত 
জন্মে, তাহ] অতিশয় স্সিপ্ধকর মধুর শীতল কোমলত-সম্পাদক চক্ষুর 

দীপ্তিকর, মলের সংগ্র'হক, বন্তুপিত্ত ও চক্ষুরোগের শান্তিকর, এবং 

প্রসন্ন-কর। সন্তান”, ( দ্গ্ধের সর) বাধু নাশক তৃপ্তিকর বলকর 

তেগস্কর প্পিগ্ধকব, রুচি কর, স্ব'ছু পরিপাকে মধুব রক্ত-পিত্বের শাস্তিকর 

এবং গুরু পাক। উল্লিথত দধি তক নলনীতাদির মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ; 

অজ মহিষাপদ হুপ্ধে যে সকল দধি প্রতৃতি জন্মে, তাহার] শ্বস্ব হ্ুপ্ধের 

গুণ'স্থুনারে কাধ্যকর হয়। 

দ্বত-বর্গ। 

দ্বত, সৌম্য শীতবীর্ধ্য মুছু মধুর অল্প-অভিষ্যন্দী শ্লিগ্ধকর উদ্দাবর্ত 

উন্ম'দ অপন্মার শুল জ্বর মআনাহ এবং বাত পিত্তের শাস্তিকর, অগ্নির 

দীথ্িকর অগ্নিম্থৃতি মতি মেধা কান্তি স্বর লাবণ্য সৌকুমার্য্য ওজঃ বল 

ও আযুর বদ্ধনকর, পুরুষত্ব বর্ধীনকর,* পবিত্র বয়ংস্থাপক (যাহাতে 

শরীর জীর্ণ ছয় না) গুকপাক দৃষ্টির হিতকর শ্লেম্বা-বন্ধনকর পাপ ও 

অলক্ষীর শাস্তিকর, বিষন্ন এবং রক্ষ-নাঁশক । 

গবাত্বত-_--পরিপাকে মধুর শীতল বাত পিত্ত ও বিষের শাস্তি- 

কর, দৃষ্টর হিতকর বলকর এবং গুণে সকল ঘ্বৃত অপেক্ষণ1 শ্রেষ্ঠ। 
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ছাগীঘ্বত-- - অগ্রিকর দৃষ্টির হিতকর বল বর্ধন-কর, কাস শ্বাস ও 

ক্ষয় রোগে পথ্য এবং লঘুপাক। 

মাহিষত্বত----মধুর-রস গুরুপাক রক্তপিত্ত্ব শ্লম্মাজনক বাত- 

পিত্তের শাস্তিকর এবং শীতল। ওট্রত্বত পরিপকে কটুরস অগ্মর 

দ্রীপ্তিকর, কফ ও বাতক্ন এবং শোঁফ রুমি ব্ষ কুষ্ঠ গুল্স ও উদর 

রোগের শাস্তিকর। 

আবিকঘ্বত--লঘুঃ পিত্তের প্রকে'পকারী নহে, কফ-রোগে বাযু- 

রোগে যোনি-দেষে শোষে এবং কম্পে হিতকর। 

এক-শফ জন্তর ঘ্বত, লঘু উষ্ণখীয্া কষায় কফনাশক অগ্নির দীপ্ি- 

কর এবং মৃত্র-রোধক। | 

নারীছ্গ্ধের ঘ্বত--অমৃত-তুল্য অগ্নি ও দেহের বদ্ধনকর লঘু এবং 

বিষের শাস্তিকর। 

হস্তিনীর ত্বত--কষায় মলমুত্র-র"পক তিক্ত অগ্নিকর লঘু কফ কুষ্ঠ 
বিষ এবং কৃমির হিতকর। 

ক্ষীর-ঘ্বত--সংগ্রাহী ( মল-র'ধক ) রক্তপিত্ত ভ্রম ও মুচ্ছার 

শাস্তিকর এবং নেত্ররোগে হিতকর। 

দ্বতের মণ্ড (মল), মধর সার, ফে'নিশূল কর্ণশূল চক্ষশূল ও 

শিরঃশুলের শান্তিকর। ইঙ্ভা বস্ত'ক্রয়া নসা ও মক্ষি পূরণে উপপ্দষ্ট 

হইয়শছে। 

পুরাতন ঘ্বতঃ-সারক পরিপাকে কটুরস ব্রিদোষ-নাশক মুচ্ছ] মেদ 
উন্মাদ উদ্র-রোগ জ্বর গরল শোফ অপন্মার এবং যোনিশুল কর্ণশৃপ 

ও চক্ষুশৃলের শীস্তিকর ও অগ্নি দীপ্তিকর। ইহ] বাস্তক্রিয়া নস্য 
এবং অক্ষিপূরণেও উপদেশ করা যায়। 

পুরাতন ঘ্বৃত, তিমির শ্বাস পীনস এবং জ্বর-ক'সের নিবৃন্ভিকর, 

এবং মুচ্ছণ কুষ্ঠ বিষ উন্মাদ গ্রহ ও অপশ্মার নাশক। পুরাঁতন ঘ্বৃত 

একীদশ শত বৎসরের হইলে ভাহাকে কুস্তসর্পি কহে, তাহ রক্ষোদ্ন, 
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এবং ততোধিক কালের হইলে মহাঘ্বত কহে । মহাত্বত কফত্ব এৰং 

বাুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর পবিত্ব মেধাজনক বিশে- 

যত তিমির নাশক। এই ঘ্বতত সকল প্রাণীর শান্তিকর ও অতীব 

প্রশস্ত | 

তৈল বর্গ। 

নল মগ্রেয় উষ্ণ তীক্ষ মধুর পু্্টিকর তৃণ্তিকর গ্রামাধর্থ্বের উদ্বে- 

জক ্থক্ষ্ বিশদ গুরু সারক বিকাসীতজস্কর, ত্বকের গ্রসন্নতা সম্প'- 

দক, মেধ! শরীরের কোমলত। ও ম!ংসের দৃঢ়ত কারী, বর্ণকর বলকর 

দৃষ্টির হিতকর মুত্র রোধক তেখনকর তিক্ত পশ্চাৎ কষায় পাচক বাত- 

শ্লেম্মা-নাশক কৃমিদ্ন কিন্ত শীনপিক্কুজনক নহে, ষযোনিশূল শিরঃশৃল 

'ও কর্ণ শূলের শান্তিকর গর্ভাশবের শোধনকর, ছিন্ন ভিন্ন উৎপিষ্ট বিদ্ধ 

ড্রাত মথিত ক্ষত পিচ্চিন ভগ্রস্ফটিত ক্ষারদদ্ধ অগ্নিদগ্ধ বিশ্লিষ্ট দারিত 

'অভিহত হুূর্ভপ্র, মুগ ব্যালাদি কর্তৃক দষ্ট, এই সকল স্থলে এবং পরি- 

যেচন মর্দন ও অবগাহনে ঠিল-তলই প্রশস্ত । 

বস্তিক্রিয়াতে পানে নস্যে কর্ণরন্ধ, পৃরণে এবং মন্নপানের সংযোগে 

ও বাযু শাস্তির নিমিত্ত তৈল বাবহার কর? যায় । 

এরওগ-তৈল মধুর উষ্ণ তীক্ষ অগ্মিকর কটু ও পশ্চাৎ কষায় সুক্ষ 

নাডী-শোধনকর ত্বকের হিতকর বৃষা পাকে মধুর ও বধংস্থাঁপন (যাহ'র 

ব্যবহারে শরীর শীত্র জীর্ণ হয় না), যোনি এবং গুক্রের শোধন কর, 

আরোগ্য মেধা কান্তি স্বৃতি ও বলের উত্পাদক, বাতশ্রেম্মা ও শরীরের 

অধে:ভাগের দোষনাশক। | 

নিশ্ব অতসী শণ কুম্স্ত মূলক দেবতাড় কৃতবেধন (ঘোষাফল) অক 

কম্পির হস্তিকর্ণ (সাল) পৃর্থীক (বড় এলাইচ) পীলু করঞঁ, ইন্থুদী শিগ্র 
সর্ষপ স্ত্রবর্চল! (তিসী) বিড়ঙ্গ জ্যোতিক্মতী, এই সকল বীজ ও ফলের 

তৈল তীক্ষ লঘু অগচ অনুষ্ণ-বীর্য্য, রমে ও পাকে কটু, স*রক এবং 

বাতশ্রেম্ব। কৃমি কুষ্ঠ প্রমেহ ও শিরে রে'গের নিবুত্তিকর। 
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শণবীজের তৈল--ধাতত্ব মধুর বলকর কটুপাঁক চক্ষুর অহিতকর 
স্নিগ্ধ গুরুপাঁক এবং পিত্তকর। 

সার্ধপ তৈল-_কুমিদ্্র, কণ্ড, ও কুষ্ঠ নাশক, লঘুঃ কফ মেদ ও বায়ুর 

শাস্তিকর, লেখনকর কটু ও অশ্নিকর। 

ইচ্গুদী-তৈল--কমিত্র ঈষৎ-তিক্ত লঘু, কুষ্ঠ-রোগ ও কুমির বিনাশ- 
কর এবং দৃষ্টি শুক্র ও বলের ক্ষয়কর। 

কুস্থম ৰীজের তৈল--পরিপাঁকে কটু, সকল দোষের ব্ধনকর, 

রক্তপিত্ত-জনক তীক্ষু, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গল" 

জলে)। 

কিরাততিভ্ত (চিপে) তিনিশ বিভীতক (বহেড়া) নারিকেল 

কোল (কুল) পীলু জীবস্তী পিয়াল কর্বদার সৃ্য্যবন্ত্ী ব্রপুল এর্বারুক 

কর্তারুক কুক্সাণ্ড প্রভৃতির তৈল, মধুর-বীর্ধয ও পাঁকেও মধুর, বামু- 
পিত্তের শান্তিকর, শীত-ব্ধা চক্ষুর মহিতকর মল-মুত্র-জনক ও অগ্মি- 

মান্দ-কবু। 
মধুক গান্তারী ও পলাশের তৈল--মধুর কষায় ও কফ পিত্বের 

শক্তির | 

তুত্বরক এন ভল্লাক (ভেলা) তৈল--উষ্ মধুর কষায় পশ্চাৎ 

তিক্ত, বাগু ক্ষ €৬ মেদ মেহ ও কৃঃংর নাশক, এবং ভন্ধী ও 'আঅধো- 
ভ'গের ৪ 

সপল দেবদাক গণ্ভার শিংসপ1 ও অগুরু, ইহাদিগের সারের তৈল, 

তিন কটু কষায়, দূত ব্রণের শোধনকর, কৃমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুর 
শাস্তিকর। | 

তুম্বী কে'ফাঁত্র দন্তী দ্রবন্ী শ্যাম! সপ্তল নীলি কম্পিলল এবং 

সঙ্িনী, ইহাদ্িগের তৈল তিক্ত কটু কষণয়, শরীরের অধোভীগের 

দোষ নাশক, কৃমি কফ বুষ্ঠ ও বাঁজুর শাস্তিক্কর, এবং দূষিত ব্রণের 

শোধনবর। 
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যবতিক্ত তৈল--সকল দোষের শান্তিকর, ঈষৎ তিক্ত অগ্নির 

দীপ্তিকর লেখনকর পথ্য পবিত্র ও রসায়ন। 

এটৈষিক! (বকৃ পুণ্প) তৈল--মধুয় অতি শীতল পিত্ত-শাস্তিকর 

বায়ুর প্রকোপকর ও শ্রেক্সার বর্ধন-কর। 

আমর বীজের তৈল--ঈষৎ তিক্ত, অনি স্থগন্ধি, বাত-শ্রেম্বার 

শান্তিকর রুক্ষ মধুর কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর। 

যে সকল ফলের তৈল উল্লেখ করণ হইল, তাহাদ্দিগের গুণ তৈলের 

ন্যায় বাযু-শাস্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত । তৈলের 

ন্যায় কার্ধ্যকারী ও সেই রূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের 

তৈলত্ব স্বীকার কর] যায়। 

গ্রাম্য আনুপ ও জলচর জন্তর বস! মেদ ও মজ্জ1 গুরু উষ্ণ মধুর ও 

বাতন্ব। এক-শফ, মাংস-ভেোজী এবং জাঙ্গল পশুদ্িগের বসা মেদ 

ও মজ্জ! লঘু শীতল কষায় ও রক্ত-পিত্তদ্্ প্রতুদ ( শীকারী পক্ষী) ব1 

সাধারণ পক্ষিগণের বসা মেদ ও মজ্জ? শ্রেম্বঘ্ব। ঘ্বত তৈল বসা মেদ ও 

মজ্জা, ইহার] উত্তরোত্তর গুরুপাক এবং বায়ুর শাস্তিকর। 

মধুবর্গ। 

মধু-_মধুরঃ পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ শীতল অগ্নিকর বর্ণকর বলকর 
লঘু কাস্তিকর লেখনকর মুখপ্রিয় সন্ধানকর শে'ধনকর রোপণকর, 

সংসর্গ-শক্তির বদ্ধনকর, সংগ্রীহী, দৃষ্টির হিতকর, সুঙ্স-পথগামী, পিত্ত 

শ্নেম্মা মেদ মেহ হিক্ক! শ্বাস অতিসার ছর্দি তৃষ্ণ। কৃমি ও বিষের শাস্তি- 

কর, প্রফুন্তকর এবং ত্রিদোষের শাস্তিকর। ইহ লঘুত' প্রযুক্ত কফ্প, 

এবং পিচ্ছিলত] মাধুর্য ও কষায় ভাব প্রযুক্ত বাঁত-পিতৃঘু । 

মধু অষ্ট প্রকার যথা--১ পৌঁত্তিক (পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকা নামক 

বৃহৎ মক্ষিক1 সংগৃহীত ঘ্বৃত বর্ণ মধু)। ২ ত্রামর (ভ্রমর-সঞ্চিত মধু)। 

৩ ক্ষৌদ্র (পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুত্র মক্ষিকাকৃত কপিল বর্ণ মধু)। ৪ মাক্ষিক 
(নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকারৃত তৈলবর্ণ মধ)। ৫ ছাত্র (বরটাচ্ছত্র অর্থাৎ 



২১২ সুশ্রত । 

বোল্তার চ'ক সঞ্চিত মধ )। ৬ আর্থ্য (আর্থা নামক দীর্ঘ-মুখ বিশিষ্ট 

ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকাকৃত মধু)। ৭ ওঁদ্বালক ( খন্সীক কারী কীট অর্থাৎ 
উইপোক] নিশ্মিত মধু)।৮ দাল (ইন্দ্রনীল দলের ন্যায় সুক্ষ মক্ষিক 

উৎপন্ন বৃক্ষ কোটরে জাত মধ )। 

পৌগ্তিক মধু--নকল মধু অপেক্ষা রুক্ষ ও উষ্ণ, মক্ষিকার বিষ- 

সংযোগ প্রযুক্ত বাত-রস্ত ও পত্তের প্রকোৌোপকর, ছেদনকর বিদাহী 

এবং মাদক । 

ভ্রামর_ পিচ্ছিল এবং অতিশয় মপ,র প্রযুক্ত গুরুপাক। 

ক্ষৌদ্র-_শীতল লঘু এবং লখন+র। 

মাক্ষিক__লঘুঠর ও রুক্ষ। ইহা সকল মধু অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ, শ্বাসান্দ 

রোগে ইহ বিশেষ রূপে প্রশস্ত। স্বাু গুরুপাক হিম পিচ্ছিল ও রক্ত- 

পিত্তের শাস্তিকর। 

ছাত্র--বিবিধ প্রকার মেহের শাস্তকব, কূমি-নাশক ও অতিশয 

গুণকারী। 

আর্্য-__চক্ষুর অতিশয় হতকর, পিত্রপ্রেম্স:র শাস্তিকর, কষায় +টু- 

পাক ৰবলকর তিক্ত অথচ বাযু-বুদ্ধিকারী নহে। 

ওদীলক--রুচিকর, স্বরের হিতকর, কুষ্ঠ ও নিংষর শান্তিকর, 

কষার় উষ্ণ অগ্-পিত্তকর ও পাকে কটু। 

দাল--ছর্দি ও মেহের শাস্তিকর এবং রুক্ষ । 

নূতন মধ,» পুষ্টিকর সারক এবং অধিক শ্মেম্সা-নাশক নহে। পুরা- 

তন মধু, মেদ ও স্থুলতা-হারী সংগ্রাহী ও লেখনৰর। মধ, পৰ্ক হইলে 

ত্রিদে'ষের শাস্তিকরে ও অপক থাকিলে ত্রির্দোষের বৃদ্ধিকরে। বিবিধ 

প্রকার দ্রব্যের সংযোগে ইহা বছবিধ রোগ আরোগ্য করে। নানাবিধ 
দ্রবোর সারাংশ থাক প্রবুক্তঃ ইহার ষোগ-বাহী (সংযোগ জনিত) 

গুণ মতি উৎকৃষ্ট। ভ্রব্য রস গুণ বীর্য বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ, এরূপ 

নানংবিধ পুম্পের রন হইতে জন্মে বলিয়া, এবং সব্ষি মক্ষিক1 হইতে 
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সম্ভৃত বলিয়া, ইহাকে অনুষণ উপচার অর্থাৎ সকল রে'গের পক্ষে 

অনুষ্ঞ প্রতীকার বল! যায়। 

মক্ষিকার বিষ সংযোগ থাকে বলিয়া] সকল প্রকার মধরই উষ্ণ 

সংযোগে বিরুদ্ধ গুণ হয়। স্বয়ং উষ্ণ ভইলে ব1 উষ্ণ সংযুক্ত হঈলে ইহ" 

ব্ষতুল্য হয়। সুকুমার শীতল এবং নখনা প্রকার ওষধের রস হইতে 
উৎপন্ন বলিয়। উষ্ণসংযোগে ইহার বিপরীত গুণ হয়। বুষ্টির জলের 

সহিত সংযুক্ত হইলে অধিকতর বিরুদ্ধ হয়। উষ্দ্রব্য সংযুক্ত মধু বমন* 

কার্যে ব্যবহৃত হয়। পরিপাক হয় নখ এবং উদরেও থাকে নণ) এই 

কারণে বমনের স্থলে পূর্বের ন্যায় বিরুদ্ধ গুণ হয় ন1। অপক্ধ মধ 

অতিশয় কষ্ট-দ'য়ক। 

ইক্ষু বর্গ। 

ইক্ষু_মধুর, পাকে মধুর, গুরুপাক শীতল সিদ্ধ বলকর বুষা মূত্র 

বুদ্ধিকর, রক্তপিত্তের শাস্তি কর, কৃমি ও কফজনক। ইক্ষু অনকে প্র 

যথা-_-পৌপ্ু.ক, (পুঁড়িআাক) ভীরুক, বংশক (সোমশাড়া) শত 

পোরক, কা'ন্তার (কাজলি) তাপসেক্ষু কাষ্ঠেক্ষু সুচী পত্র নৈপল দীর্ঘ" 
পত্র নীলপোর ও কোঁশরুৎ। স্ুলতার তারতমো এই রূপজতিভেদ 

হয়। অন্তঃপর ইভাদিগের গুণ কহিতেন্। 

পৌগুক ও ভীরুক--স্ুশীতল মধুর সিদ্ধ পুষ্টিকর গ্লেম্মল সারক 

অবিদাহী গুরুপাক ও বৃষ্য। 

ব*শক-_পূর্বোক্ত ইক্ষুদ্বয়ের সহিত তুলাগুণ বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ 
স-ক্ষার। ৯ 

শতপো'র--বংশকের তুল্যই গুণকারী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও কমু 

শাস্তিকর। 

কাস্তার ও তাপন ইক্ষু--উভয়ে, বংশকের তুল্য গুণকারী। 

কাষ্ঠেক্ষ-_-এই প্রকারই গুণকারী, অধকন্ত বায়ুর প্রকোপ কর। 



২১৫ সুশ্রত। 

কুটীপত্ত নীলপোর নৈপলী ও দীর্ঘপত্র- ইহার" বারু-বর্ধনকর, 

কফ-পিত্বের শাস্তিকর. কষায় 'এবং বিদ“হী। 

কোঁশকাঁর--খুরু শীতল রক্রপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকর। মূলে 

এবং মধাস্থলে অতিশয় মধুর। 

সকল ইক্ষরই অগ্রভাঁগে (ডগবতে) লবণ রস। ইক্ষুর রস, দস্ত- 

নিম্পীডিত হইলে, কফ জনক অব্বদাহী বযু-পিত্রের শান্তিককর সুখের 

প্রীতিকর ও নেজস্কর ভয়, এবং যন্ব-নিষ্পীড়িত হঈলে, গুরুপণক বি- 

দ"হী ও মল-মৃতর-রে“ধক হয। পর ' পক কর) ইক্ষ-রস, গুরুপাঁক 

সাঁরক ক্িপ্ধ তীক্ষ 9 ব'হশ্রেক্স'র শংন্কিকর। ফানিত-রস (বাতাঁসার 

পক হইলে), গুরু-পাঁক মধূব চক্ষ-বোগকা'রী পুষ্টিকর অথচ তেজস্কর 

নঙে, এবং ত্রিদে'ষ-জনক। ইক্ষু-গুড-সক্ষাঁর মধুর, অতিশয় শীতল 
নতে, নিদ্ধ, মূত্র ও রক্তের শেোধনকর, অণ্ধক পিত্তশাস্তিকর নচে। 

বাত মেদ ও কফ জনক, বকর গবুষা। পুবাতন গুড়--পিত্বপ্ন 

মধুর শুদ্ধ বাতন্র রক্তের প্রপাদনকারী অধিক গুণ-বিশিষ্ট ৪ উৎকৃষ্ট 

পথা । 

মৎসাণ্িকা! (ম'ৎ) খণ্ড (মত্রঠিত কঠিন বা নীরস গুড়) এবং 

শর্কর', ইহাঁর। উত্তরোত্তর নির্মল শীতল স্নিগ্ধ গুরুপাক মধুর ব্ুষ্য এবং 

রক্রপিত্ত ও তৃষ্জার শাস্তিকর | ইহার উত্তরোত্তর যন নির্মল ভয়, 

ততই ক্ষিগ্ধ মধুর গুরুপাক শীতল ও স'রক হইয়া থাকে। মত্সা্ডিক? 

খণ্ড ও শর্করা স্বভাবতঃ যে রুপ গুণকারী, ইঠাদিগকে জ্রাবিত করি- 

লেগ (রস বা দ্রব করিলে) সেই রূপই গুণকারী হয়। শর্করা যত 
সারবিণিষ্ট নির্মল ও ক্ষ'র রহিত শ্বইবে ততই গুণকারী। 

মধু শর্করা» ছর্দি ও অতিসারের শাস্তিকর, রুক্ষ ও ছেদনকর মুখ- 

প্রি কম'য়-মধুব, পাকে মধুর। যবাস শর্করণ,--মধুর কষায় পশ্চাৎ 

তিক্ত শ্লেপ্বা-নাশক ও সারক॥ যত প্রকার শর্করা! আছে সকলেই দাত 

ও রক্ত-পিন্ডের শাস্তিকর, এবং ছদ্দি মুচ্ছা ও তৃষ্ণাহারী। মধৃক-পুষ্প 
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(মউল ফুল) সম্ভৃত ফাঁণিত, বাত পিতের 'প্রকোপকর, কফ মধুর, 

পাকে কষায় এবং বন্তি-দোৌষ কর। 

মদ্য বর্গ। 

অল্পরস-বিশিষ্ট সকল গ্রকর মদ্য, পিত্কর অগ্নিকর রুচকর ভেদক 

বাতশ্লেক্সার শাস্তিকর মুখপ্রিয় বস্তি-শোধনকর লঘুপাক বিদাহী উষ্ণ 
তীক্ষ ইন্ড্রিয়ের উত্তেজক, গ্রকুল্পকর ও মল মৃত্রের বর্ধনকর। ইহার 

বিশেষ কহিতেছি শ্রবণ কর। মাদ্বীক (দ্রাক্ষা বা আঁন্গুর) মদ্য,_- 

অবিদাহী, মধুর রুক্ষ পশ্চ'ৎ কষায় লঘু সারক, শোষরোগ (যাহাতে 

শরীর শীর্ণ হয়) ও পিষম জ্বরের" শাস্তিকর। ইহা মধুর বিয়া রক্ত 

পিত্তরোগেও ব্যবহার করা] যায়। 

খর্ছবর মদ্য-_দ্রাক্ষা। মদেযের সহিত ইহার অল্পই ভেদ, বানর প্রকোপ- 
কর, বিশদ রুচিকর, কফন্ন কৃশকারী লঘু কযায় মধুর মুখপ্রি্ন সুগন্ধি 
এবং ইন্ট্রিয়ের উত্তেজক | 

রামুর, নামানাত: কাস অর্শ গ্রহণী-দৌষ মৃত্রাঘাত ও বায়ুর 
শাস্তিকারী, স্তনা ও রক্ত-ক্ষয়ে হিতকরী, এবং পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্বি- 

করিণী। 

শ্বেতা (শব:র1) জাত স্ুর1,_-কাঁস অর্শ গ্রহণী শ্বান ও প্রতিশ্যা 

রোগের ও ছর্দি অরুচি হৃদয় ও কুক্ষি দেশের বেদনা এবং শূল 

রোগের, বিনাশকারিণী, এসং মূত্র কফ স্তন্য রক্ত ও মাংসের বর্ধান- 

কারিণী। 

স্বর], ষব সংযোগে প্রস্তত হইলে দোষের প্রনন্নকারিণী, কফ বাত 

অর্শঃ ও কোষ্ঠ রোগের শা্তকারিণী, পিত্ত ও অল্প কফ-করী এবং 

রুক্ষ । 

মধূলিকণ (মউরি) জাত স্থুর1--পুর্কোক্ত গুণযুক্তা' মল মুত্র রোধিনী, 

ওর ও গ্পেম্মাকাঁরী। 



২১৩ সুশ্রুত | 

আক্ষিকী (তিনিশ বৃক্ষ জাত) স্থর--পূর্ব্বোক্ত স্বর! সাঁমান্যের 

গুণ-বিশিষ্ট, রুক্ষণ অল্প-কফকরী তেজোবুদ্ধি ও পরিপাক করী। 

কোহল (তীক্ষ মদা লিশেষ )। বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক 

তেজস্কর ও মুখপ্রিয়। | 

জগল (ভ্্াক্ষা-পরিক্রত মদ্য বিশেষ )। মল মূত্র রোধক, উষ্ণ, পরি- 

পাক-কর, কক্ষ এবং তৃষা কফ ও শোফের শান্তিকর। 

বক্ধন (মদাবিশেষ)। হর্ষজনক্, প্রবাহিকণ (অভিসার বিশেষ) 

আ-টপ (উদরের গুড় গুড় শব্দ) অর্শ ও বায়ু জন্য শোঁষের শাস্ভি- 

কবঃ এবং ফ্রক শক্তি বে'ধ কবে বলির! ইহা সংগ্রাহক ও বামুব 

প্রকোপকর, অগ্রিকর, মলমুত্র-জনক, বিশদ, অল্পমাদক ও গুরুপণক। 

গৌড় শীধু (গুড জাত তীক্ষমদ্য ),__কষা'য়-মধুর, পাচক ও অগ্নিকর। 
শার্কর-শীধু (শকরা জ'ত তাঁক্ষ মদ্য। মধুর, রুঠিকর, অগ্নিকর, 

বস্তির শৌধনকর, বা'তল্প, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্িয়ের উত্তেজক। 

পককরস-জাঁত শীধু (১)।--পৃর্ববোক্ত প্ুণ বিশিষ্ট, বলকারী, বর্ণকর, 

সারক, শোফনাশক, অগ্রিকর, হৃদ্য, রুচিকর শ্রেম্সা এবং অর্শের 

হিতকর। 

আক্ষিক-শীধু।_শরীর রুশকারী, শীতল-রস বিশিষ্ট, শোথখ ও 

উদর রোগের নাশক:রী, বর্ণকর, জারক, স্বর ও ব্রণের পক্ষে হিতকর, 

কোষ্ঠ-রোধ ও অর্শরোগের শান্তিকব, পাওু-রোগ-নাশক, মল মূত্ধের 

কঠিনত। সম্পাদক, লঘু কব" মধুর, পিত্তঘু ও রক্ত প্রসাদনকর। 

জান্বব-শীধু (ল'ম ফল্সের শীবু) ।--মল-মুত্র-রোধক, কষায় ও 

বারুর প্রকোপকর। স্ুরানবৰ (২9।-_তীক্ষু, জ্দ, মৃত বৃদ্ধিকর, কফ 
পপ পাপী? এ পনি 

১১ পাপা? পিপাসা 

(১) ইক্ষুরস গুড় চিনি প্রভৃতি কে'ন দ্রব্যের রস অগগ্ণতে চোয়াইয়া যেমাদক রস 

জন্মে ভাহাকে পরম জাত শীধু বলে। এক্ষণে ইংরাজী ভ'বান্প তাহাকে “রম” 1 

£ [ন্পরিট্ত বজে। 

(২) তাল থর্জড,র প্রভৃতির রস সাতয়া উঠিলে হুরাম৭ কছে। 



স্বশ্রচত । ২১৭ 

বাছুর শান্তিকর, মুক্তর্ায়। স্থিরমদ (যাহার মত্ততা অনেক ক্ষণ থাকে) 
ও বায়, নাশক। 

মধ্বানব (মধুজাত আব) লঘু, ছেদক, মেহ কুষ্ঠ ও বিষের শাস্তি 
কর, তিক্ত, কষায়, শোফন্, তীক্ষ, স্বাহু অথচ বায়.-বৃদ্ধি-কর নহে । 

বষৈরেয় আসব (৩)--তীক্ষ কষায় মাদক, অর্শ কফ. ও গুন 

নাশক, রূমি মেদ ও বায়,র শাস্তিকর এবুং গুরু-পাঁক। 
মৃদ্বীক-ইক্ষু-রসাসব (মান্ুর ও ইক্ষুরন সংধোগে যে মাদক 

রস প্রস্তত হয়, বাহাকে ভিনিগার বা ছিরকা, কহে)-_-বলকর»' 

পিত্ত-নাশক ও বর্ণকর। ৃ 

মধুপুশ্প (মউল কুল) জাত শীধু-বিদাহী অগ্নিকর বলকর; 
রুক্ষ কষায় এ (ক ও বাত পিত্তের প্রকোপকর।, | 

অন্যান্য কন্দ' মুল ও ফল জাত আসবের গুণ, তাহাদিগের | 
রসের দ্বার! নির্ণয় করিবে । নূতন মদ্য, চক্ষরোগ-কারী গুরু-পাক 

বায়-পিন্ত-কফের প্রকোপক, অনিষ্ট-গন্ধঘুক্ত .বিরস অপ্রিয় ও. 

বিদাহী। পুরাতন 'মদা, ম্থগদ্ধি অগ্নিকর সুখপ্রিয় কচিকর কৃমি- 

নাশক নাড়ীপথের শোধনকর লঘু ও বাঞ্-পিত্তের শাস্তিকর। 

অরিষ্ট (আরক), দ্রব্য-সংযোগে সংস্কৃত হওয়! প্রযুক্ত অধিক 
গুণকারী। একারণ বু দোষের নাশক এবং সকল দোষের 

সমত। কননরক, কফ-বাতদ্ব 'সারক, পিত্ত-বিরোধকারী, শূল আখান 
উদররোগ শ্রীহা জর অজীর্ণ ও অর্শের হিত্কর। পিপ্পল্যা্দি- 

গণের সংযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত কর! হইল, কৃফ-রোঁগের শাস্তিকর 

হয়। চিকিৎসিত-স্থানে পৃথক্ পৃথক রোগ-নাশক অরিষ্ট সকল 

বল! যাইবে। অিষ্ট' আসব এবং শীধু, ইহাদিগের দ্রব্য গুণ ও 

(৩) ধাতকীপুষ্প গুড়'ও আমানি সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তত হয়ঃ তাহাকে 

মৈরের আনব কহে । যথ|__শীধুরিক্ষরটসঃ পকৈপপক্ষিরানবো। তখেৎ। মৈরেকং 
ধাতকীপুষ্পগুড়ধাস্তাক্নসংহিতম্ ইতি মাধবকরঃ। 

| ১৯. 



২১৮ হৃশ্রতত্ত । 

ক্রিয়া এবং প্রস্তত্ত করিবার প্রণালী বিবেচনা ফরিয়। ব্যবস্থার 
করিবে) ইহারু! গাঁড় হইলে, ৰিদাহী ছুর্গন্ধ-বিশিষ্ট বির কৃমিকর 

প্তরূপাক হইয়। থাকে । তরুণ হইলে, অপ্রিয় ও তীক্ষ হয়, এবং 
মন্দ পাজে থাকিলে উষ্ণ হুয়। যে মদা, অর্প-ওষধিবিশিষ্ট পর্য- 

রত নির্মল ও পিচ্ছিল, অথব! যাহ পাত্রে অবশিষ্ট থাকে (পাত্রের 

তলায় যাহ! কিঞ্চিং থাকে) ,তাহ্! গ্রহথ করিবে মা (১)। ষে 

মদ্যের উপকরণ-দ্রখ্য অল্প, ও যাহ! তরুণ ও. পিচ্ছিঙগ, সেই মদ্য 
গুরুপাঁক, কফের, প্রকোপকর এবং ছুর্জর (শীঘ্র ভীর্ণ ভয় না)। 
উপকরথ-দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে, মদ্য, পিতৃ-প্রকোপকর তীক্ষ উষ্ণ 

বিদ্বাহী- অপ্রিয়, ফেনিল ছুর্ণন্ধবিশিষ্ট কৃমিকর ৰিরস ও গুরুপাক 

হইয়। থাকে । পর্যাধিত হইলে, বায়,র প্রকোপকর হয়, ও সকল- 

প্রকার দ্বোষ জন্মায়। যে মদ্য অধিক কাল থাক] “প্রযুক্ত জাতরস 
তল্প (যাহাতে রস জন্মায়), তাহাই বাতশশ্রেক্সার শাস্তিকর, রূচিকর, 

নির্দোষ, সুগন্ধি, সেবন-যোগ্য ও মাদক । রস ওবীধ্য ভেদে মদ্য 

নানাপ্রকার। মদ্যের বীর্য স্ুক্ম উষ্ণ তীক্ষ ও প্রফুল্ল-কারী বলিয়া 

জঠরাগ্রির সহিত হৃদয়-দেশস্থ *ধমনীপথে প্রবেশপুর্বক উদ্ধে গমন 
করিয়া মন ও ইন্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিয়া উন্মাদিত করে। 
মদ্যপান করিলে শ্র্েম্-প্রকৃতির লোক অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, 

বায়-প্রকতির লোক অনতিবিলম্বে মুত্ত “হয়, এবং পিত্-প্ররূতির 

লোক শীত্বই মত্ত হয়। মদ্যপানে মনত হইলে, সাত্বিক- 

প্রকৃতি পুরুষের শৌচ দাক্ষিণ্য হর্ষ সৌন্দর্য্যের অভিলাষ, 

এবং গীত, অধ্যয়ন, 'সৌভাগ্য ও লুরত'ক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মিয়া 

থকে । রাজসিক-প্রকৃতি লোকের, ছুঃখশীলতা সাঁহসপূর্বক আত্ম- 

ত্যাগ ও কলহেচ্ছা ঞন্মিয়া থাকে । তামপিক-প্রকৃতি লোকের 

(১) ঘেরগ পরিসাণের ওয়ধির সবার! গ্রস্তত করিতে ছুয়, সেই পরিমাণের নুন 

ছওয়াকে জুলস-ওম(ধ-বিলিষ্ট বল। যায়। ৪৫৮15 



সুশ্রচত। ২১৯ 

অশৌচ নিদ্রা মা্ীরধ্য অগম্যাগমনাভিলাষ, এবং অসভা-ভাঁষণ, 
এই সকল ঘটয়া থাকে। শুক্ত (১)-_রক্ত-পিত-কর ছেদক পাচক 

স্বরের বিকৃতিকর জারক লেন্স! প্রাণ ও কমি নাশক এবং লঘৃপা্ষ 
সেই শুক্ত চোয়াইয়া যে রস লন্মে, তাহ! তীক্ষোফ্. মৃত্রল হদ্য কফ 
কটুপাঞ্ফ ও ধিখেষরূপে রুচিকর। গুড় রস কিংবা মধু সংযোগে 
থে সকল শুক্ত. প্রস্তভ হয়, তাহারা চক্ষু-রোগ-কর ও উত্তরোগ্র 

লঘূতর, তর্থৎ গুড়জাত অপেক্ষ! রসজাত শুক্ত লঘৃতর, এবং রসজাত 
অপেক্ষা মধুজাত শুক্ত লঘুতর। 'তুযোদক (পধুণ্যধিত অল্নের আমানি) 
অগ্সিকর, মুপ্রিক়্ হৃদরোগ পাও-রোগ ও. কমিরোগের শাস্তিকর। 
সৌবীরক (আামানি বিশেষ) গ্রহণী অর্শনাশক এবং ভেদক। 
ধান্যা্ম আমানি অধিক দিন রাখিলে মাতিয়! . উঠিয়া নির্মল 
জলের ন্যায় যে কীজি প্রস্তত হয়) অধ্িকর, দাহনাঁশক, মর্দনৈ ও 
পানে বাত শ্লেম্সা ভৃষ্ণা-নাশক* ও লঘৃপাঁক। ধান্যাঞ্ন, অতিতীক্ষ 

বলিয়া! গণ্ডষমাত্র পানে তৎক্ষণাৎ কফ নাশ করে এবং মুখের বিরসত। 
দুর্গন্ধ মলের কঠিনত! ও শ্রাস্তি দূর করে। ইছ? অগ্নিকর জীরক 
ভেদক ও আম্থাপনের পক্ষে, উপকারী, সমুন্ধ-ভীরবাসী ব্যক্তিদিগের 
প্রক্কতি-পিদ্ধ সেবনীয়। 

ুত্র-বর্গ। 

গো মহিষ অঙ্গ! মেষ হস্তী অশ্ব ঠ্রর্দভ ও উদ্, ইহাদিগের মৃত্র তীক্ষ 
কটু, উষ্ণ, তিক্ত পশ্চাৎ লবণ-রস, লঘু শোধনকর, কফ বাত কৃমি 
মৈদ বিষ গুল অর্শ উদররোগ কুষ্ঠ' শোফ অরুচি ও পাগুক্বোগের 
শাস্তিকর, হৃদ্য ও অগ্নিকর। 

(১) কোন ফল ব| মূল লবণ-যুক্ু তৈলে মগ্র করিয়। শু করিবে। পরে জলে 

ফেপিয়। রাখিবে। মাতিয়া উঠিলে সেই জন ছিরক1 ব ভিনিগারের ন্যার শুক্ত 
বণিয়। বাবহাত হয়। 



২২০  সুশ্রুস্ত। 

_. উপর্য,ক্ত সকলপ্রকীর মুত্র, কটু তীক্ষ স্্ ও পশ্চাৎ লবণ 

রম বিশিষ্ট» লঘু শোধনকর, কফ ও বাতের শাপ্তিকর, কৃমি মেদ ও 

বিষনাশক, অর্শ জঠর-রোগ গুল্ম £শাফ অরুচি ও পাও,রোগ-হারী, 

ভেদক হৃদ্য অগ্নিকর ও পাচক।' 

গোমুত্র ।--কটু.তীক্ষ উদ্ণ অথচ ক্ষারযুক্ত বলিয়া খারর প্রকোপ- 
কারী নহে, লঘু অগ্নির দীপ্ডিকর পবিত্র পিন্তুল বাহশ্নেম্সার শাস্তিকু, 

শূল গুল্ম উদর আনাহ প্রভৃতি রোগে, এবং বিরেচন আস্থাপন প্রভৃতি 

মুত্র সাধ্য কাধ্যে গব্য-মুত্রই ব্যবহার করিবে । 

মাহিষ-মৃত্র ।-ছুর্নাম (অর্শ) উদর শূল কুষ্ঠ মেহ আনাহ শোফ, 
গুল্ম ও পাণ্ডরোগে হিতকর। 

ছাগ-মৃত্র ।_-কাস ও শ্বীসহারী,, শোষ কামলা ও পাণ্রোগ 

নাশকারী, কটু তিক্ত ঈষৎ বায়,র প্রকোপকর। 
মেষ-মূত্র __কাস শ্রীহা উদর শ্বাপ ও শোষ রোগে উপকারী ও মল- 

গ্রাহক, লবণ, তিক্ত ও কটু-রস বিশিষ্ট, উষ্ণ এবং বাত-নাশকারী।. 
অশ্ব-ূত্র ।-_অগ্থিবৃদ্ধিকর, কটু তীক্ষ ও উষ্ণ, বাত ও.চিত্ত-বিকার- 

নাশকারী, কফ'হর এবং রুমি ও দদ্র রোগের পক্ষে হিতকর। 

হস্ডি-মুত্র ।_তিজ্ত ও লবণ রসবিশিষ্ট, ভেদক, বাতব্র, পিত্ের 

প্রকোপকর, এবং 'তীক্ষ। হহ1 ক্ষার-ক্রিয়া ও কিলাস (ছুলি) 

রোগে ব্যবহাধ্য । 

:. গর্দভ-মূত্র।_তীক্ষ অগ্রিকর, ্রমি বাত ও কফের শাস্তিকর, গরল 

চিত্ত-বিকার ও গ্রহণী রোগের'শান্তিকর। 

করভ-মূত্র ।--শোফ কুষ্ঠ উর্দররোগ উন্মাদ বায়রোগ অর্শ ও কৃমি; 
নাশকারী। & 7 | 

মানুষ মূত্র ।-_ পূর্বোক্ত সকল-গুণ বিশিষ্ট ও বিষ-নাশকারী । 
দ্রব দ্রব্য সমস্তই সংক্ষেপে বলা ভইল। দেশ কাঁল বিবেচনা 

করিয়া ইহ! রাঁজকেও সেবন করান যাইতে পারে। 



সৃশ্রেচত।  হুহ$ 

অন্নপান-বিধি। 
ধ্বস্তরিকে মভিবাদনপুর্বক স্ুশ্রুত কহিতেছেন। পূর্বে বলিয়া- 

ছেন যে আহারই প্রাণিগণের বল বর্ণ ও ওজের মূল। সেই আহার 
ছয় রসের আয়ত্ব। রস, দ্রব্যের আশ্রিত। দ্রব্য রসগুণ বীর্য ও 
বিপাকের দ্বারাই দোষ ও ধাতুর ক্ষয় বৃদ্ধি এবং সমতা হইয়া থাকে! 
্রহ্মাদ্দি লোক্রেরও স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাীশের কারণ আহার। 

আহারের দ্বারাই শরীরের বল মাংস ও আরোগ্য বর্ধিত হয়, এবং 

বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্নভাবে থাকে । আহারের বৈষম্য হইলেই; 
শারীরিক অস্বাস্থা ঘুটে। চব্বা চুষা লেহা ও পেয়, এই চারিপ্রকার 

আহারের দ্বার৷ ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বহুবিধ ভ্রব্য আহার করা যায়। 

এক্ষণে সেই সকল ভিন্ন আহারীয়ের দ্রব্য রন গুণ বীর্য ও বিপাক 

জানিতে ইচ্ছা করি। দ্রব্যের, স্বভাব না জানিলে, বৈদ্য স্বাস্থ্য- 

রক্ষা বা ভ্রোগের শান্তি করিতে কদাচই সমর্থ হইবেন না) আহারই 

সকল প্রাণীর মূল। অতএব হে ভগবন্, অন্পপানের বিধি আমাকে 

উপদেশ করুন। এইরূপে অভিহিত হইয়া ভগবান ধন্বস্তরি 
কহিলেন, হে বংস স্ুশ্রুত, তুমি বাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, কহি- 
তেছি শ্রবণ করি। লোইত-শাল কলম কদ্দম পাণ্ড সুগন্ধ শকুনাহৃত 
পুপ্পাগুক পুগুরীক মহাশালি শীত-তারুক রোধপুষ্প দীর্ঘশূক কাঞ্চন 
মহ্ষ-মন্তক হায়ন দূষক মহাদূষক প্রভৃতি শালি-ধান্ত। 

শালি ধাগ্ত, মধুর শীত- ধীর্ধ্য লথুপাক বলকর পিতৃঘ্র অল্প হী 

এবং কককর' ক্মপ্ধ মলের অল্পতা-কারী ও মলরোধক। সকলপ্রকার 
শ্বালি ধাথের মধ্যে লোহিত-ধান্তই শ্রেষ্ঠ । ইহ দোষদ্র, শুক্র ও 

মূত্র বৃদ্ধিকণ, চক্ষু ও সবরের পক্ষে ।হৃতকব্ন, বকর বলকর, হ্ৃদ্য শ্রাস্তি" 
নাশক, ব্রণের পক্ষে হিতকর, এবং জর, সকলপ্রকাঁর দোষ ও বিষের, 

শম্তিকর। অপরাপর'শালি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প গুণশালী। 
ষষ্টি, কঙ্ুক মুকুন্দ. পীত প্রমোদ কাকল, আসনপুষ্প মহাষষ্টি চূর্ণ 



২২২ সুশ্রুত। 

কুরৰ কেদার প্রতৃর্ধত ষাট ধান্ত । ইহারাঞ্রসে ও গুপাঁকে মধুর, বাত 
পিত্তের শাস্তিকর, গুণে প্রায় শালি ধান্তের তুল্য, পুষ্টিকর কফ ও 
শুক্রের বৃদ্ধিকর। ইহাদ্দিগের মধ্যে যাট্-ধান্তই প্রধান। যাট্ ধান্য, 
পশ্চাৎ কষায়রসবিশি ্ট লঘু মৃছু শরিগ্ধ ত্রিদোষদ্ন, শরীরের স্তর্য্য ও বল 
বর্ধনকারী, বিপাকে মধুর সংগ্রাহী এবং লোহিত-ধান্যের তুল্য 
গুকারী। অপর সকল ষাট্ ধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অনু-গুণ-বিশিষ্ট । 

ক্ব্রীহি শালামুখ নন্দীমুখ অবাঞ্ষক ত্বরিতক কুকুটাণ্ড পারাবত 
পটল প্রভৃতি ব্রীহি (আশু) ধান্য। 

ত্রীহি ধান, কষায়-নধুর, পাঁকে মধুর ও শীত-বীর্ধ্য নহে, অল্প চক্ষু- 
রোগকারী, ষাট্ ধান্যের তুল্য গুণকাণী, ও মলের সংগ্রাহক । ত্রীি 
ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ট । ইহা" পশ্চাং কষায়-রন বিশিষ্ট ও 

লঘু; অপর সকল ত্রীহি উত্তরোত্তর অল্প গুণকারী। যে সকল 
শালি ধান্য দগ্ধহূমিতে জন্মে, তাহারা লঘুপাক কষায়, 'সুল মৃত্রের 
সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং শ্লেন্সনাশক | স্তলজাত (উচ্চ-ভূমিজাত) ধান্য 
ঈষত তিক্ত-যুক্ত মধুর, বাধু এবং অগ্নির বদ্ধনকর, কফ পিভ্ডের শাপ্তিকর, 

কষায় ও পশ্চাৎ কটু কৈদার খান্য মধুর বৃষ্য বলকর পিত্তের 
শান্তিকর ঈষ২ কষায়, অল্প মলকারী, গুরুপাক কফ ও শুক্রের বদ্ধন- 

কর। রোপ্যাতিরোপ্য। (রোয়! ধান্য), লঘুপাক, অতিশয় গুণকারী, 

অদাহী, দোবনাশক, বলকর এবং মৃত্রবদ্ধক। যে সকল শ্লালিধান্যের 
অন্তরে অঙ্কুর থাকে, ,তাহার1 রুক্ষ মলবদ্ধনকর তিক্ত কষায় পিতৃদ্র 

লঘুপাক এবং শ্রেম্সাজনক। কোন্ কোন্' শালিধান্য * হিত-কর ও 

অহিত-কর তাহা বিস্তারিতরূপে বলা হইল, এক্ষণে মুদগ মাষ প্রভৃতি 

কুধান্য-বর্গের গুণাগুণ কহিতেছি । ৃ্ 

' কু-্ধান্য-বর্গ। 
কোরদৃূষক (ছোট মটর) শ্যামা (শ্যাম! তৃণ) 'নীবার (ঝর! 

ধানের যে বৃক্ষ হয় তাহার শন্য) শান্তন্থ তুরর (আছকী বা! অরহর 



স্থশ্রুত।. ২২৩ 

কলাই) কোন্দালক (কোঁদে। ধান) * প্রিয় (কৌযু ধান্য) ধু 
লিক! নান্দীমুখী কুকখিন্দ , (কুলথ কলাই) গবেধুক (গড়গড়ে) 

বরূক উদপর্ণী মুকুন্দ বেণুবব প্রভৃতি কু-ধান্য-বর্গ। 

হহাবু। উঞ্ণ কষায় মধুন” রুক্ষ কটুপাক শ্লেম্স্স আ্রা-রোধক ও 

বারুপিত্ের প্রকোপকর। তাহাদিগের মধ্যে কোদ্রব নীবার শ্যাম! 

ও শান্তনু, কষায় মধুর ও শীত পিত্তের শান্তিকর। 

প্রিরস্কু চারি প্রকার, কৃষ্ণ রক্ত পীত ও শ্বেত। তাহারা উক্জঞ্।তর 
অধিকতর গুণকারী রুক্ষ* ও কফ নাশক। মধুলা মধুর ও শীতল | 
নান্দীনুর্থী ক্লিগ্ধ। বন্ধক এবং ক্গুকুন্দ অন্তিশয় শোষণকারী। বেধুযব 
রুক্ষ উঞ্চবাধ্য কটুপাক স্ষুত্ররোধক, কফ-নাশক কষায় ও বাতের 

গ্রকোপকর। | 

মুগ বনমুদগ কলায় মকুষ্ঠ মন্থর মাঙ্গল্য চণক সতীন (মটক) 

ত্রিপুটক হরেথু কেলাই বিশেষ) আঢ়কী প্রস্ৃতি বৈদল।. ইহারা 

কষ: মধুব শীতল কটুপাক ও বায়ুর প্রকোপকর, মল-মূত্ররোধক 
ও পিত্ত শ্রেক্ার শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে মুগ, অধিক বাযু-বদ্ধন-, 

কর নহে ও দৃষ্টির হিতকারী। বনমুগও মুগের তুল্য গুণশালী। 
মন্থর, পাকে মধুন ও তেজোবদ্ধীনকর। মুকুষ্ঠ (কলাই বিশেষ) 

কমিকর ও অতিশয় বায়র*প্রকোপকর  . আবী, কফ পিত্তের 
শান্তিকর, ও বার,র প্রকোপকর নহে। চণক (ছোলা), বায়-বদ্ধন- 

কর, শীতল মধুর. কষায়, রুক্ষ কফ ও. রক্ত পিত্তের শাস্তিকর, এবং 

পুরুষত্ব-নাশক । হরেণু ও সতীন) মল-বৃদ্ধিকর | মুদগ ও মস্থর ব্যতিরেকে 
সকল বৈদলই আখ্মান-কাঁরক। 

মাষ (মাষকলাই), গুরুপাক, মলমৃত্র'ভেদক, স্লিগ্ক-উষ্ণবীর্যা, 
বৃষ্য মধুর রায়,র শাস্তিকর, অতিশয় তৃপ্তিকর স্তন্জনক লকর এবং 
শুক্র ও কফ-বদ্ধনকাৰ্বী। মাষকলাই কষায় ভাব প্রাপ্ত হইলে মল- 

ভেদক মুত্রবৃদ্ধিকর ও কফ-জনক হয়না এবং বিপাকে মধুর গুণ-যুক্ত 



২২৪ শুত। 
অর্নিলপ্র তৃপ্তিকর শ্তনাকর ও রুচিপ্রদ হয়। আত্ম-গুপ্ত (আলকুশী- 
বীঞ্জ), মাষকলায়ের তুল্য গুণকারী, .কষায় প্রযুক্ত মলমৃত্রভেদক 
ব। কফজনক নহে, পাকে মধু, তৃপ্তিকর স্তশ্ন্যকর'ও রুচিকর। কাকা 

ফলও এইরূপ গুণশালী। বন্য মাষ রুক্ষ-কবায় ও অবিদাহী। 
কুলথ কলাই-__উষ্ণবীর্ধ্য কষার-রস কটুপাক, কফ ও বায়ুর শাস্তি- 

কর, মলের সংগ্রাহক, শুক্রাশ্মদী গুল্ম গানস কাস আনাহ মেদ কোষ্ঠ- 

রোধঝীঁত। হিক।.ও খাস, এই সকল রোগের শান্তিকর, রক্ত-পিত্তজনক, 

এবং কফ ও চক্ষুরোগ নাশক । বন্য কুলখের৪ এই সকল গুণ, 'বি- 
শেষতঃ ঈষৎ কষায় তিক্ত ও মধুর সংগ্রাহক পিত্তকর ও উষ্ণ । 

তিল-_পাকে মধু, বলকর সিদ্ধ ব্রণের আলেপনে হিতকর অগ্নি- 
কর" মেধা-জনক মুত্রের ল/ঘব-কানী,. স্তন্যবর্ধন কারী, দন্ত ও কেশের 

পক্ষে হিতকারী, বায়-নাশক ও গুরুপাক। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ-তিলই 

উতকুষ্ট, শ্বেত তিল মধ্যম এবং অপর সকল তিল নিরুষ্ট। 

যব-__কষায় মধুর হিম কটুপাক, কফ পিত্তের শাস্তিকারী, তিলের 
ন্যায় ত্রণরোগে পথ্য, মৃত্ররোধক ও .অতিশয় বায়ুঞজন্য তেজের 
বর্ধনকর, শরীরের স্তিরত। অগ্নি মেধা স্বর ও'বর্ণকর, পিচ্ছিল মেদ 

ও তৃষ্ণ1 নাশক, বাঁয়ণ আ্বন্ুলোমকারী, রুক্ষ ও বুক্তপিন্ডের শান্তিকর। 

অতিধন্য (ধববিশেষ) সনন্ত-বব অপেক্ষ। চিকছু অল্প-গুণবিশিষ্ট। 

গোধুম-_মধুব গুরু বলকর স্থৈ্যককারী, রূচিকর ও শুক্রের বর্দন- 
কারী, নিপ্ধ শীতল, বায়;পিন্তের শান্তিকারী, সন্ধান কর শ্লেক্মাকর এবং 
সাঁরক | 

শিশ্বা (শুটা)_রুক্ষ কথায়, দয শোফ শুক্র শ্ররেক্সা ও দৃষ্টির 
ক্ষয়-কারী, বিদানী কটুপাক মধুর মলভেদকঞ্ বায়,পিত্-বদ্ধনকর । 
শ্বেত কৃষ্ণ "পীত ও রক্ত এই সকল বর্ণ ভেদে শিশ্বা নানাগ্রকার হইয়। 
থাকে। ইহারা বথাক্রমে গুণশালী, রসে ও*্পাকে কটু এবং উঞ্ণ। 
পিঘ। মূল-ঘাত ও লতা-জাত হইক্লা থাকে। ইহার পাকে ও রসে 



সৃশ্রুত। ২২৫ 

মধুর, বলকর পিত্তশান্তিকর, মাশু বিদাহী রুক্ষ অধিকক্ষণ ভার 

থাকিয়া জীর্ন হয়) এবং বায়বুদ্ধি করে । সকলপ্রকার বৈদলকে (কলাই: 

প্রভৃতি দ্বিদল) শিশ্বা বলা যায়, তাহারা রুচিকর ও ছূর্জর (সহজে 
ভীণ হয় না)৭ অতপী (তিসী), উষ্ণ স্থাদু, বায়র শাস্তিকর পিত্তের 

বদ্ধনকর এবং ক্লটুপাক। কুন্ুন্ত (কুঙ্থম বীজ), রসে ও পাকে কটু এবং 
কফণ্ন বিদাহী, সুতরাং মহিতকর। সর্ষপ, রসে ও পাঁকে কটু এবং 

রক্তপিন্তের প্রকোপকর। শ্বেত-সর্পও এইগ্রকার গুণ-বিশিষ্ট, 
বিশেষতঃ তীক্ষ উষ্ণ রুক্ষ ও কক বায়, নাশক । 

উপযুক্ত খতীতে ন। জন্মিললে, ব্যাধি দ্বার নষ্ট হইলে, প্রণালীক্রমে 

না জন্মিল, ভূমিতে না 'জন্মিলে, অথবা নূতন হইলে কোন ধান্যই 

গুণকারী হয় না। ধান্য নৃতন হইলে চক্ষুরোগ-কারী,- ও এক বৎসরের 
পুরাতন হইলে লঘু হয়। ধান্য বিরূঢ় হইলে (অস্কুর না থাকিলে), 

বিদাহী গুরু ঝিষ্ন্তী ও দৃষ্টির অহিতকারী হয়। শালি হইতে সর্প 

পধ্যন্ত সকল ধান্যেরই ইহাতে কাল, প্রমাণ, সংস্কার ও মাত্রা বলা 

হইল । 

মাংসবর্গ। 
জঙ্লচর, সঙ্গল-দেশবাদী, গ্রামবাসী, মাংস-ভোঁজী, একশফ (এক- 

খুর জন্ম'ত্র) (১) ও জাঙ্গল, এই ছয় মাংসবর্গ। উহ্ছাদিগকে উত্তরো- 

ত্র প্রান বলিয়। জানিবে, অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সঙ্গল-দেশবাসী 

প্রধান, তদপেক্ষ। গ্রামবাী প্রধান, তদপেক্ষ! মাংন-ভোজী প্রধান 

ইত্যাদি। ইহারা ,দু্প্রকার; জাঙ্গল (বন্য) ও আনুপ (সজল-দেশ- 

'বাসী)। জাসীল-বর্গ আট প্রকার, , যথা জজ্বাল (যাহারা ভীজ্বাবলে 

দ্রুত গমন করিতে পারে), বিক্ষির (পক্ষিগণ, যাহারা আহারীয় দ্রবা 
পলাশ শাপাসপপা 7 ৮ ০ শশী পাস শা শীত পপ পন 

0) *খরোইঙ্বোহশ্বতরে। গৌর শরতশ্চমরী তথা। এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্বঃ 
শৃণু পঞ্চনথান্ পশূন্॥” ইতি শ্রীভাগবত। গর্দভ অশ্ব অশ্বতর গৌর-শরভ ও 

চমরী ইহার একশফ জন্ত। 



২২৬ হশ্রুত। 

ছড়াইয় খুটিয়! ভক্ষণ করে) (২), প্রতুদ, গুহাশয়, প্রপহ (যাহারা বল- 
পূর্বক খাদ্য ' সংগ্রহ করিয়! থাকে এরূপ পক্ষী), পর্ণ-মুগ, বিলেশয় ও 

গ্রাম্য। ইহাদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল ও' বিফির এই ছুই 'অত্যুত্কৃষ্ট। এগ 
হরিণ খাধ্য কুরঙ্গ করাল কৃতমাল শরভ শ্ব-দংস্া (কুকুরের ন্যায় দন্ত- 
বিশিষ্ট পণ্ড) পৃষত (শ্বেতবিন্দধুক্ত-মুগ) অকুষ্ধল ও মৃগন্মাতৃকা প্রভৃতি 
জত্বাল পণ্ড। ইহারা কষায় মধুর, লঘু, বাত ও পপিত্তনাশরু, তীক্ষ 

হদ্য ও বন্তি-শোধনকর | | 

এখ*মাংস__কষায় মধুর দ্য, রক্তপিত্ত ও'কফ নাশক, সংগ্রাহী 
রুচিকর বলকর ও জর-নাশক । 

হরিণ-মাংস-__মধুর, পাকে মধুর, দৌধগ্ অশনিৃদ্ধিকর শীতল মল- 
মৃত্র-রোপক সুগন্ধি ও লঘুপাক। এণ ও হরিণ এই উভয়ের মধ্যে 
প্রতেদ এই, কৃষ্ণমুগকে এণ বলে ও তাত্রবর্ণ মুগকে হরিণ বলে। . যে 

মুগ কৃষ্চ বা তাত্রবর্ণ নহে, তাহাকে কুরঙ্গ বল! যায়। 

মুগমাতৃক প্রভৃতির মাংস-_শীত ও রক্তপিত্তের শাস্তিকর, সন্নিপাত 
ক্ষয় শ্বাস কাস হিক্কা'.ও অরুচি-নাশক। 

 লাৰ তিত্তিরি কপিঞ্জল বর্তাঁর বর্তিক বর্তকা নঞ্চু ক বাতীক চকোর, 
কলবিষ্ক ময়ূর ক্রুকর উপচক্র কুকুট সারঙ্গ শতপত্রক কুতিত্তিরি কুর- 

বাঁহুক ও যবলক প্রভতি বিক্কির জাতি। ইহার! লঘুঃ শীতল, মধুর, 

কষায় ও দোষের শান্তিকারী। 

লাব.মাংস-_সংগ্রাহী অগ্নিকর কষায়-মধুর লঘু ও বিপাকে কটুরস 

এবং সন্নিপাতে উপকারী । 

ন্িততিরি-মাংস _ঈষৎ গুরু উষ্ণ মধুর বৃঘ্য মেধা ও মগ্নিবৃদ্ধি-কর 

সর্বব“দাষ নাশক ধাপ্সক ও বর্ণের প্রসাদনকর। গৌর-তিত্তিরি--উক্ত 

গুণ-বিশিঞ্, বিশেষতঃ হিক্কা শ্বান ও বায়ু নাশক 
৯ 

(২) কুলিজ-কুনুটাদর্যাশ্ 1বদ্ষিরাঃ সমুদাহতাঃ। বিকীরধ তক্ষয়ন্তেততে বস্মাৎ 
তন্মাদ্ধি বিফিরাত॥ 



স্বশ্রঃত। ২২৭ 

কপিল (চাতক) মাংস-_রক্ত-পিত্তনাশক১ শীতল ও লঘুপাক। 

কফজাত রোগে ও বায়, মন্দ হইলে ইহার মাংস ব্যবহাধ্য। 

ক্রকর-মাংস--বায়, ও পিত্ত নাশক, তেজস্কর মেধা অগ্নি ও বলের 

বদ্দনকর লঘু+ ও ুখপ্রিয় ৷ * উপচক্র-(চক্রবাক-বিশেষ)মাং সও উক্তরূপ 

গুণকাতী, এবংক্ষায় স্বাদধ ও লবণ রসবিশিষ্ট ত্বক ও কেপের বৃদ্ধিকর 
এবং রুচিকর। 

মযূর-মাংস-স্বর মেধা অগ্নি দর্শনেন্ত্রিয় ও শ্রবপেকিয়ের দৃঢ়তা" 
কারক, ন্নিগ্ধ উন্ণ ও বান, নাঁশক, বৃষ্য শ্েদ স্বর ও বল বর্ধীনকর। 

কুক্কুট মাংস-_বনাকু্ধুট বৃংহণ, বায়রোগ ক্ষয় বমি ও বিষমজরের 

নাশক । গ্রাম্যকুকুটও এইরূপ গুণবিশিঞ্ট, কেবল গুরুপাক। 

কপোত পারাবত ভূঙ্গরাজ .পরভূতক যা্টিক কুলিঙ্ গৃহকুলিঙ্গ 

গোক্ষোড়ক ডিড়িম'মানকশতপত্রক মাতৃনিন্ক ভেদাশী শুক সারিকা 

বল্গুলী গারশাল হ্বাল দূষক স্থগৃহী থঞ্জণীটক হারাত ও দাত্যুহ 
প্রভৃতি প্রতুদ-জাতীয় পক্ষী । ইহার! কষায়-মধুর রুক্ষ ফলাহারী, বার. 
কর পিত্ত ও শ্রেম্মা নাশক, শীতল মৃত্ররোধক ও অল্প তেজস্কর। 

ইহাদ্গের মধ্যে ভেদাশী সব্বদোষকর এবং মলের দোষজনক। 

কানক-পোত (কাকের ছানা) কষায় দ্বাছু ও লবণ রস বিশিঞ্ ও গুরু- 

পাক । 

পারাবত-_রক্তপিত্ত- নাশক, কষায়, বিশদ, বিপাকে মধুর ও গুরু- 
পাক। 

কুলিঙ্গ__(ফিঙ্গ1) মধুর স্বিপ্চ, কফ ও শুকরের বদ্ধনকর। গৃহকুলিঙ্গ, 
রক্ত-পিত্ব-নাশক ও অতিশর.শুক্র-বৃঁদ্ধিকর। 

সিংহ ব্যাপ্ব রক তরক্ষু খক্ষ দ্বীপী মাজ্জার শৃগাল মৃগ এর্বারুক 
প্রভৃতি পণ্ডগণ গুহাশয়। ইহার|, মধুর গুরুপাক স্গিগ্ধ বলকর বাধু- 
নাশক, উষ্ণ-বীর্য্য-সম্পন্ন, এবং নেত্র ও গুস্ব. রোঈদ্রিগের পক্ষে নিয়ত 
হিতকারী। 



২২৮ স্বশ্রুত | 

কাক কন্ক কুরর চাষ ভান শশঘাতী (বাঁজপক্ষী) উলুক চিন্নী শোণ 
গৃপ্ প্রভৃতি প্রসহ জন্তু । এই সকল জন্ত, দিংহ্ প্রভৃতি জন্তগণের সহিত 

সমান-গুণবিশিষ্ট,রম বীর্ধ্য ও বিপাকে বিশেষতঃ শোষ রোগে হিতকর । 

মদ্ণ্ড মৃষক বুক্ষশায়িক! বকুশ পৃতিঘার়ী ও বানর প্রর্ততি পণমুগ । 
ইহারা, মধুর গুরুপাক খৃষ্য চক্ষুষ্য এবং শোষ রোগেশহতকারী, মল- 
মূত্রের বৃদ্ধিকর কাস অর্শ ও শ্বাস নাশক । *সমুদ্র-জাত প্রানী অপেক্ষা 
নদদী-জান্ত প্রাণী অধিক গুণবিশিষ্ট । | 

শ্বাবিধ (কুক্ুর-সদূশ জন্থ) শল্লক শোধা শশ বুষদংশ লো'পাক 

লোমশ কর্ণ-কদলা মুগপিয়ক অজগর 'সর্প মুষিক নকুল ও মহাবত্র 

পভ়তি বিলেশয় জন্ত। ইহারা তেজ ও মুত্রের সন্ধানকর, উ্দদীনা 
পরিপাকে স্থান, বাধুনাশক গ্লেন্সা" ও পিতভকর এবং কাশ শ্বান ও 
কশতা নাশক। ইহাদিগের নধ্যে, শশ-মাংস কষায়-মধুর, পিভ.ও 
ককের শাস্তিকর, এবং অতিশয় শীত-বীর্ধ্য নয় বলিয়। বানুর সমতা 

সাধন করে। গোধা-মাংপ--পর্রিপাকে মধুর, কষায়-কটু বাু ও পিত্ত 

নাশকারী বৃংহণ ও বলবদ্ধন কারী । 

শল্লক-স্বাদু পিন্তনাশক লঘু শীতল ও বিষনাশক । 

মৃগপিয়ক--বামু রোগে হিতকারী। 

অঞগর-_-অশ-রোগের পক্ষে হিতকারী। 

সর্প-_অর্শ বারু ও দোষনাশক, কৃমি ও দৃধীবিব (মাকড়ধার বিষ 

পৃভৃতি) নাশক, চক্ষুরোগের হিতকর পাকে মধুর এবং মেধা ও অগ্নির 
বর্মনকর। হহাদিগের মধ্যে দব্বীকর অর্থাৎ ফণাধারী সর্প, অগ্নি- 
বৃৰ্ধিকর এবং পরিপাকে কটু, মধুব,. অতিশয় চক্ষুরা হতকর এবং মল 
মুত্র ও বাঘুর সন্ধানকর। 

অশ্ব অস্বতর গে! খর উদ বস্ত ওরভ্র মেদপুচ্ছক পুভৃতি গ্রাম্য জস্ত। 

ইহারা, বায়নাণক, বদ্ধনকর, কক ও পিততকর, রসে ও পাকে মধুর, 
দীপন ও বলের বদ্ধনকর । 



সুশ্রুচত। ২২৯ 

বস্ত-(ছাঁগ)-মাঁংস--অতি শীতল নয়, গুরুপাঁক, স্ষিপ্ধ পিত্ত ও 
কফের মন্দতা-কারক, *চক্ষুরোগ-নাশক এবং পীনস রোগের শীস্তিকর। 

ওরপর-(মেষ)-মাংস-বৃংহণ পিত্ত ও শ্লেম্মাকার ও গুরুপাাক । 
“মে ও পুচ্ছক (মেষবিশেষ) মাংম--মেষমাংসের সমান গুণবি শিট 

ও বৃষ্য। 

গব্য-মাংস--শ্বাম কাস. গ্রতিপ্ন্যায় ও বিষমজরের শাস্তিকারক শ্রম 
ও মতাগ্রর পক্ষে হিতকর, পবিত্র ও বাধুনাশক । &ঞএকশফ (একখুর- 

বিশিষ্ট) জন্তর মাংস স-লব্ণ হইলে মেষ-মাংমের তুল্য গুণ-বিশিষ্ট। 
অপ্প-গলেম্মাকারী জাঙ্গল-বর্ণ বল হইল। 

যে সকল পশু কিবা পক্ষী অনেক দূরে লোকালয় ও. জলাশঙব 
থাঁকে, তাহারা অন্ন-শ্লেম্মাক্র এবং রে সকল পণ্ড পক্গীদ অতিসমীপে 
লোকালয় ও জলাশর থাকে, তাহারা অতিশয় শ্লেম্সাকর। 

আনুপবর্গ পঞ্চাবধ । যথা ৯ কুলচর, ২ গ্লাব, ৩ কোশস্থ্, ৪ পাদী, 
ও ৫ মত্ত । ইহাদের মধ্যে, হস্তী গবয় মাহষ রুকু চমর স্যমর 
রোহিত ব্রাহ খড়. ' গোকর্ণ কালপুচ্ছ কোন্দ্র ন্যস্কুৎ অবণ্য-গ্রবর় 

প্রভৃতি কুলঢর পশু ।* ইহাদিগের মাংস বারু পিত্ত নাশক, বুষ্য১, 

রসে এবং পাকে মধুর, শীতল বলকর ন্িগ্ধ এবং মূত্র ও কফের 

বুদ্ধিকর। 
গজ-মাংস-বিরক্ষণ (রুক্ষম্বভাব) লেখনকর উক্চবীর্ধ্য পিতের 

_দোষন্ননক, স্বাই অশ্ন ও লব্ণ-বস-(৭শিই এবং শ্লেম্। ও বায়ুনাশক । 

গবয়মাংদ-ক্সিপ্ধ অধুর, কাস-দমনকারী, *পরিপাকে. মধুর এবং 
স্রীনংসর্গের বা্ধনক এগ 

মাহিষ-মাংস-_স্গিগ্ধ উষ্ণ ও মধুন, বৃষ্য' তৃপ্িকর. গুরুপাক, নিদ্র। 

পুং্ব বল ও স্তপ্ত বন্ধনকর এন্বং মাংসের দৃটতা-দম্পাদক । 

রুরু-মাংস--মধুর পণ্চাৎ কষাক্স-4ব-ঝিশক্ট, বাত পিত্তের" শাস্তি, 

কর গুরুপাক ও.শুক্রেন বৃাদ্ধকর। 



০০২০ ভূত । 

চমর-মাংস-্লিপ্ধ মধুর ফানবীশক পরিপাকে মধুর এবং বাষু 
“ও পিত্তের নাশক্ষারী। ্ 

 স্মর-সাংস্ত-মধুর পম্চাৎ .কষায় রস বিশিষ্ট, . রাযুপিতের 
শীস্তিকাঁরক গুরুপাক এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর। 

বরাহ-মাংস--শ্বেদকর বর্ধনকর বৃষ্য. শীতল স্তপুকর গুরুপাক 

্িগ্ধ শ্রম ও বায়ু নাশক এবং বলবৃদ্ধিক্টর। 
খড়গী (গঞ্খার) মাংস-্কফনাশক, কথায়রসবিশিষ্ট *ও বায়ু 

নাঁপক এবং বিরক্ষণ পিত্তকর পবিত্র মাধুগুর ও মৃত্র-পোধক । 
গোকর্ণ-মাংস-_-মধুর ত্রিষ্ক মৃদু কফকর পরিপাকে মধুর এবং 

রক্ত-পিত্ত-নাশক ॥ 

হংল সারস ক্রৌঞ্চ চক্রবাক কুরর কাদম্ব কারওৰ ভ্রীবঞ্জীবক ৰক 
বলা্ষা! পুগুরীক প্লব শরারীমুখ নন্দীমুখ মদ্গু উত্ক্রোশ কাচাক্ষ 
মল্লিকাক্ষ শুর্লাক্ষ পুক্রশার়া কাকোনাল কানু কুকুটকা মেঘরাব 

'শ্বেতচরণ প্রভৃতি গ্লব, (যাহার। জলে লাফয়া বা ভাসিয়! যায়)। 

'ইহারা সংঘাত্ব-চারী এবং রক্ত-পিত্তের নাশক" শীতল নগ্ন বৃষ্য বাষু 

দমনকারী, মলমৃত্রের বর্ধক এবং রসে ও পাকে মধুর | ইহাদিগের 

মধ্যে হংস-মাংস, গুরুপাক উষ্ণ মধুর,্সিগ্ স্বর বর্ণ ও বলের পুতি 
ৰ্ংহণ শুক্রের বুদ্ধিকর এবং বাু-নীশক ।. ... 

শঙ্খ শঙ্খনথ শুক্তি শুক ভন্গুক -গ্রভৃতি টির প্রাণী। কৃম্ম 

কুম্তীর কর্কটক ক্ব্ণ-কর্কটক শিশুমার প্রভৃতি -পার্দী অর্থাৎ. চরণ- 
'বিশি ট্। 

শঙ্খ কৃম্ম প্রভৃতি, রসে ও পাকে মধুর, বাযুক্বাখক শীতল্ গিগ্ধীকর 
পিত্তের হিতকর তেজোবৃদ্ধিকর এবং শ্লেম্মার বদ্ধনকর। কৃষ্কর্কটক,” 

ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক এবং বলকর। গুক্-কর্কটক, সন্ধানকর 
মল-সূত্রক'র এবং বযু 9 পিশ্ুনাণক। 

ম্্। ছুইগ্রকার॥ নদী-ভাত " এবং দমুদ্র-জাত। রাহিত 



শশ্রুত 1 ২৩ 

গাঠীন পাটলা স্বাজীব* (বৃহ মৎস্য বিশেষ) বর্ম (বানি, 'মাঁছ)' 
গোমৎস্য কৃষ্চমৎস্য বাগুঞজার মুরল সহমরদস প্রভৃতি,নদীক্জাত, মৎস্য '। 

ইহারা মধুর গুঞ্ষপাক ও বায়নাশক *রক্তপিততকৃর উষ্ণ বৃষ্য স্িগ্ধ এবং. 
অল্প তেজস্কর.। | 
রোহিত মৎস্য--মধুর পশ্চাৎ কষায় রস-বিশিষ্ট, - বাযুমাশক এবং 

'অল্প পপত্-বৃদ্ধি-কর।. ইহারা 'শঙ্প শৈবাল প্রভৃতি ভোজন কিয়! 
থাকে। 

পাঠীন মৎস্য (বোয়াল মাছ)__মাংসাশী, শ্লেশুকর বৃষ্য ও নিদ্রা 
কর, ইহার! অগ্রপিত্তকে দুষিত করে এবং কুষ্ঠ রোগের উৎপাদক । 

মুরল মৎস্য__বৃংহণ বৃষ্য স্তন্ত ও শ্্লেম্স-কর। 

সরোবর ও তড়াগ .জাত মৎস্য সকল শ্লিগ্ী-কর এবং মধুষ-রস- 
বিশিষ্ট । মহাহ্দ-জাত মত্ভ..সকল বলকর' হয়, স্বর-জল-জাত 
মত্ম্তগণ বলকর নহে। 

_ তিমি তিমিষ্গিল কুলিশ পাঁকমৎস্য নিরাঁলক , ননিবারলক যকর 
গর্গরক চন্ত্রক মহামীন ও. রাজীব প্রভৃতি সামুদ্রিক (সমুদ্রজাত) 

মতস্য।' ইহারা গুরুপাক স্গিগ্ধ মধুর অল্প পিত্ত-বৃদ্ধিকর উষ্ণ গ্বাযু- 
নাশক বৃষ্য তেজস্কর ও শ্লে্সাববর্ধন*কর। সামুদ্রিক 'মৎস্যগণ যাংস 
ভক্ষণ করিয়া! থাঁকে বলিয়& বিশেষরূপ বলকর তয় | 

চুণ্টী ক্ষেত্র কূপ) $ কুপ-জাত* মৎস্য, , বাযুনাশক বলিয়া সামুত্রিক 

মতদ্য অপেক্ষা অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট । বাপী-জাত মৎস্যের স্রিগ্ধ 
ও পরিপাকে স্বাছু বলিয়া চুণ্টা ও কুপজাত মংস্য অপেক্ষা অধিক" 
তর গুণ- -বিশিষ্ট নদীজাতঞ মঠের মুখ ও পুচ্ছ সুধশলনপূর্ববক 

ভ্রমণ করিয়া থাকে বপিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবব, 

ও তড়াগ-জাত মৎসে]র শিরোদেশ (মুড়1) অতিশয় লঘু। যে সকল 

মৎস্য মৃত্তিকার অদুরে চরিয়া থাকে এবং যাহার। উৎসে জল পাঁন 

রুরিয়। জাবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের অন্ন অংশ ভিন্ন অপর 
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সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক | সবেটবর-জাঁভি মতদোর অধোভাঁগ 
সমন্তই গুরুপাক -এবং তাহানু! উরোদেশ স্চালনপুর্বক ভ্রমণ করে 
বলিয়৷ তাহাদের পূর্রর .অঙ্গ অর্থাৎ “উদ্ধভাগ লৃ্গাক জানিবে। 

সঙ্লদেশবাসী অধিক-শ্লেম্মা কারী" মাংস-বর্গ বল হইল | 

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক শু 'টকি), পৃতিগুন্ধযুক্ত , -(পেচা), 

পীড়িত, বিষাক্ত সর্প দ্বারা হত. বিষপিপ্ত, অস্্াদি দ্বারা বিদ্ধ,ইর্ণ 

(পাঁকা), রুশ, বাল, এবং যাহার! শ্ব স্ব" প্রকৃতির বিপরীতাগারী, এই 
সকলের" মাংদ অভঙ্গ্য বলিয়া জানিবে। শুষ্ক ও পৃতি-মাংস বিগত- 

ধা ব্যাধিত বিষাক্ত সর্পহত ও বিষলিপ্ত মাংস ধিক্ৃত-বীধধ্য, বিদ্ব- 
|ংস নষ্ট-বীর্ধ্য, জীর্ণ মাংস পরিণত-বীধ্য, কৃশ-মাংস, অল্প-বীর্ধ্য এবং 

রা স অসম্পূর্ণ-ী্ধ্য, এজন্য ইহ্বার! বহুদৌষের আফর। 

শুফ মাংস অরুচিকর প্রতিশ্ায়-(মুগ ও নাসিক!" দ্বারা জল- শরাব)- 
কর ও গুরুপাক। বিষ বাব্যাধিদ্বার! হত এরূপ জস্তর মাংস ভোজনে 

মৃত্যু হন, রাঁল-মাংসে ছর্দি জন্মে, জীর্ণ- মাংসে-কাঁস ও শ্বাস জন্মে, পীড়িত, 
জন্তর মাংসে ত্রিদোচষর বৃদ্ধি হয়, ক্লিন অর্থাৎ ক্লেদযুক্ত মাংসে বমি 

হয় এধং কৃশ জন্তর মাংসে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে । 

এতত্তিন্ন, অন্য জন্তর মাংস উপাদেয় ৷ চতুষ্পদ জন্তর মধ্যেস্ত্রীর অর্থাৎ 

মাঁদীর মাংস, উতর, পক্ষীর মধ্যে পুরুষের জ্জর্জীৎ মর্দার মাংস উৎকৃষ্ট, 

বৃহতৎকায় জন্থর মধ্যে ক্ষুদ্রকুয়দিগের মাংস: উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্রকার় ত্র 
মধ্যে বুহদাঁকারদিগের মাংস উতরুষ্ট এবং একজাতীয় অন্তর মধ্যে 

মহাশরীর-বিশিষ্ট জন্ত অপেক্ষা কষদ্রকায় জত্বব উৎরুট জানিবে। : 
এক্ষণে স্টোন কোন্ জন্তর কোন্ ক্রেন ধাতু ও কোন্ কোঁন স্তান 

গুরু ও লঘু, তাহাই বলিব। যথা রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও 

শুক্র, এই ছয় ধাতুর মধ্যে পর পর গুরুত্বর । মর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা! 

মাংস গুরুতস্ী, মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুতর, মেদ* অপেক্ষা অস্থি ও 

আস্থি অপেক্ষ। মন্দা গুরুতর: এবং শুক্র সর্বাপেক্ষা! গুরু-। সকৃথি 
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(উরু), স্বন্ধ, ক্রে'ড়, শিরঃ, পাঁদ, কর, কটি ও পৃষ্ঠ দেশ এবং চর্ম 

কাঁলেয়ক যকৃৎ ও অন্ত্র এই সকলের মধ্যে শিরঃ স্কন্ধ কটি পৃষ্ঠ এবং 

আত্মকক্ষের ছুই, উক পুর্ব পূর্ব গুরুতর অর্থাৎ. শিরঃ অপেক্ষা স্বন্ধ 
লঘৃতর, স্বন্ধ অপেক্ষা কটি লঘৃতর, কটি অপেক্ষা পৃষ্ঠ লঘুতর ও পৃষ্ঠ 

অপেক্ষ। আত্মকক্ষের ছুই উরু লঘৃতর। 

সকল. প্রাণীরই দেহেরুমধ্যে মধ্যস্থান গুরু । পুরুষ প্রাণীর পুর্ববভাঁগ 
গুরু, স্ত্রী প্রাণীর অধোভাগ গুরু । পক্ষি-জাতির উরঃ.ও গ্রীব! অতিশয় 

গুরু। পক্ষীরা উর্ধে পক্ষ নিক্ষেপ করে *বলিয়। ইহাদিগের মধা- 
ভাগ সমান। ফল-ভোজী বিহঙ্গদিগের মাংস অতিশয় রুক্ষ । মাংসাশী 

পক্ষীদিগের মাংস অতিশয় বর্ধনকর। মৎস্য-তোঁজী পক্ষীদিগের মাংস 
পিততবৃদ্ধিকর, এবং ধান্য-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস বাঁতনাশক । 

জলচর, সঞ্জল-দেশজাত, গ্রামা, মাংস-ভোজী, একশফ, প্রসহ, 

বিলবানী, জজ্ঘাল, প্রতুদ এবং বিষ্কির এই সকল স্ব, পর পর লঘূ 

এবং পর পর অল্ন-শ্লেক্সাকারী। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশ-, 

জাত লঘৃ, তদপেক্ষা মাংস-ভোজী, তদপেক্ষা একশফ, তদপেক্ষা 

প্রসহ ইত্যাদি। এতভিন্ন জন্তগণ পুর্ব্ব পর্ব লঘু ও পূর্বব পূর্ব অল্প-শ্লেশ্সা- 

কারী বলির! জানিবে। 

ত্বন্ব জাতির মধ্যে প্রমাণাঁধিক অন্তগণ অল্প বলকর এবং গুরুপাক।॥ 

সকল প্রাণীর'সকল' শদীর হহতে যাহার! প্রধানতম, যকৃংপ্রদেশবস্তী 

সেই সকল মাংস গ্রহণ করিবে । প্রধান অভাবে মধ্যমবয়স্ক এবং ইহার, 

অন্ভাবে সদ্যোজাত অক্রিি মাংস উপাদেয় । ইহাতে মকল প্রা্ীর বয়ঃ 

শরীর অবয়ব স্বভাব থাতু ক্রিকচিহন প্রদাণ সংস্কার এবং মাত্রা বলা ইইল। . 

ফল-বর্গ। 

' দাড়িম আমলক বদর (শের'কুল) কোল (বদরী-ফল) কর্ন্ধূ 

(ক্ষুত্র বদর) ষৌবীর (মহাবদর) নিশ্বিতিকাফল (শশীফল) কপিখ 
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(কয়েদ. বেল) মাতুলুঙ্গ (টাবানেবু) আত, আমাতক (আম্ড়া) 
করমর্দ (করমচ?) পিয়াল, লকুচ (মাদার) ভব্য (চাল্তা) পারাবত 

(গাবফল) বেত্রফল, প্রাচীন আমলক, তিস্তিড়ী, নীপ (কদস্) 
কোশা (কেওড়া) অশ্লীকা, নারঙ্গ ও জন্বীর (নেবুবিশেষ) গ্রভৃতি। 

ইহারা অল্প-রস-বিশিষ্ট গুরুপাক উষ্কবীর্ধ্য পিত্ব-জনক বাঘুনাশর 

কফের উতরেশকর (হৃদয়ে সঞ্চয়কারী)। * ইহাদিগের মধ্যে . দাড়িম 
»-পশ্চাৎ কষায়*রস-বিশিষ্ট, অল্প পিত্তকর অগ্নিকর কচিকর মুখপ্রিয় 

তেজের 'অবরোধকর । *দাড়িম ছইপ্রকার-*মধুর.এবং অক্ন। মধুর 
হইলে ভ্রিদোষের শাস্তিকর এবং অন্ন হইলে কফ ও বাষুর শাস্তিকর হয় 
আমলকীফল-_মধুন-রস-বিশিষ্ট, অল্প তিক্ত কষায় ও কটু, সারক, চক্ষুর 

হিতকাখী, সকল দোষের শাস্তিকর এবং বুষ্য। ইহ1 অন্নতাঁর দ্বার! 

বায়ুর শাস্তি করে, মাধুধ্য ও শীতলতার দ্বার! পিত্তের শান্তি করে, রুক্ষ ও 

কষায় ভাবের দ্বারা শ্রেশ্মার শাস্তি করে] ইহা সকল ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
* কর্কদ্ধ কোল ও বদর অপক হইলে পিত্ত ও কফ বর্ধন করে, পর হইলে 

শ্লি্ধ মধুর ও সারক হয়, এবং বায়ু পিত্তের শান্তিকর॥। পুরাতন কুল, 
তৃষ্ণার শা্তিকর, শ্রমদ্র,'অগ্নিকর-ও লঘু । সৌবীর ও বদর-্সিগ্ধ মধুর 
ও বায়ু পিণ্ডের শান্তিকর। ির্থিতিকাফল,--কষায় স্বাদু সংগ্রাহী এবং 

লীতল। কপিখকল-_-অপক্ক হইলে, স্বরেরু অহিতকর, কত্ত, সংগ্রাহী 
ও বাধুর বৃদ্ধিকর এবং পক হইলে, বাত-শ্লেম্রার শান্তি করে, মধুর ও অঙ্্ 

. ব্লস বিশিষ্ট, গুরুপাক, শ্বানকাস ও অরুচি নাশক, তৃষ্ণার শাস্তিকর এবং 

কঠশোধনকর । মাতুবুঙ্গফল--লঘুপাক অন্ন্রসবিশিষ্ট অগ্নিবৃদ্ধিকর ও 
সুখপ্রিয়। ইহার ত্বক (ছাল) তিক্ত, সহজে জীর্ণ হয না, এবং কফ 

বাছুও কৃমি নাশক। ইহার মাংস (শাস্) মিষ্ট শীতল গুরু স্িগ্ব- 

কারী মেদজনক বাধু ও পিত্ত দমনকারী শূল ও বাষু রোগনাশক, 
এবং ছর্দি শ্লেন্স। ও অরুচি নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার কেসর 

অগ্রিকর লঘু সংগ্রাহী এবং গুল্ম ও অর্শ রোগ নাশক । ইহার রস শূল 
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অভজীর্ণ মলল-ুত্র-বন্ধ মন্দাঞ্সি ও কফ বায়ুর শাস্তিকর। অক্ুচি রোগে 
ইহ! বিশেষ উপকারক। 

আতভ্রফল--কচি আম, পিত্ব-বাযুকর। যাহার ফেসর বিধিয়াছে 

এরূপ আম, পিত্তকর মুখপ্রিয় বর্কর রুচিকর, রুত্ু» মাংস ও বল-কর, 

মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বাযুনাশক তেজোবৃদ্ধিকর ও" গুরু- 

পাক। পাকা আম, পিত্তের অবরোধী শুক্রবৃদ্ধিকর তেজের বৃদ্ধি- 
কর মধুর বলকর গুরু ও ঝিষ্্ত-অভীর্ণ করিয়া ম্বয়ং জীর্ণ হয়। | 

আমআ্রাতকফল- ব্রধ্য সন্সেহ ও শ্লেশ্সার বৃদ্ধিকর । লকুচফল-_ত্রিদোষ 
ও বিষ্টন্তকর এবং শুক্রনাশক । করমর্দক-_অক্-রস-বিশিষ্ট, তৃষ্ণানাশক 

রুচিকর ও পিভ্তনক। "পিয়াল (ফল-বিশেষ)--বায়ু-পিত্ব-নাশক, বৃষ্য 
গুরু ও শীতল। 

ভব্য__মুখপ্রিয় ্বাছু কষায় অম্ন-রস-বিশিষ্ট ও মুখ-শোধক, 

পিস্ত-শ্লেম্মা-নাশক, মলসংগ্রাহক, গুরু, বিষ্টস্তী ও শীতল। 

পারাবতফল-___মধুর রুচিকর অত্যগ্নি ও বাযুনাশক। নীপ,. 

প্রাচীন (পাক1) আমলক-___সর্ধরোগ-নাশক । আম-তিস্তিড়ী 

(কা তেতুল)-__-বায়ুনাশক পিত্ত ও শ্লেম্সীকারী। পন তিশ্তিড়ী, 

মলসংগ্রাহক উষ্জ অগ্নিকর, রূচিকর এবং কফ ও বাধু নাশকারী। 
কোষাম্রফল (কেওড়া)--তিস্তিড়ী অপেক্ষা কিঞঝিতৎ অল্প-শুণবিশিষ্ট | 

অঙ্লীকাফল (তিস্তিডী-বিশেষ)--পক্ক হইলে পুর্ববোক্ত-গুণ-বিশিষ্ট এবং 

ভেদক। নারঙ্গফল-_মধুর-রস-বিশিষ্ট অশ্নরস, *্হদ্য বিশদ ও অরুচি 
নাশক, বাত;নাশক, ছুর্জর (শীঘ্র জীর্ণ হুয় না) ও গুরুপাক। জঙ্বীর- 
'ফল-__-তৃষ্ণা শূল কফ উতরেশ ছদ্দিও শ্বাস নাশক, বাতশ্লেক্স ও 

বিবন্ধ নাশক, গুরুপাক এবং পিত্তকর। এরাবতফল (নেবুবিশেষ)- 
অন্নরপবিশিষ্ট দন্তের জড়তা-কারক' এবং রক্ত-পিত্ত-কারী। 

শীর-বৃক্ষ-কল জান্বব রাজাদন তোদ্ন তিন্দুক বকুল ধন্থন অশ্যন্তক 
অশ্বকর্ণ ফুল্গু পরূধক গাঙ্গেরুকী পুষ্করবর্তী বিষ ও বিশ্বী গ্রভৃতি। 



২৩৬ শর্ত । 

এই সকল ফল শীতল কফ ও পিত্ত নাশক, মল-সংগ্রাহক, রুক্ষ এবং, 
কষায়-মধুর। ক্ষীর-বৃক্ষ-ফল (১)--গুরু বিষ্স্তী শীতল কষায় অশ্নরস- 
যুক্ত মধুর এবং অধিক বায়ুবৃদ্ধিকর নহে। জান্বব-ফল-__-অতিশয় 

বাযুরৃদ্ধিকর, মল-সংগ্রাহক এবং কফ ও পিত্ত নাশক। রাজাদন ফল-_ 

নিগ্ধ স্বাছ কষায় এবং গুরুপাক। তোদন-ফল ___-কষায় মধুর রুক্ষ 

এবং কফ বায়ু শ্াপ্তিকর, অল্প ৫ লঘূ সংগ্রাহী স্সিগ্ধ, পিত্ত ও অগ্নি- 

বৃদ্ধিকর। তিন্দুক-ফল ___কীচ1 তিন্দুক,' কষায় সংগ্রাহী বাযুবৃদ্ধি- 
'কর ও বিপাকে গুরু । পন তিন্দুক, মধুর এবং কফ ও পিত্ের দমন- 

কারী। বকুল-ফল ___মধুর কষায় স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দত্তের দৃঢ়তা-কারক 
ও প্রসন্নকর! ধন্বন-ফল-_কষায় ঠিম স্বাদ 'এবং কফ ও বাঁযুনাশক। 

গাঙ্গেকুকী (গোরক্ষ চাউলিয়া) ও অশ্মন্তক (আবুট1) ফল-_পুর্ববোক্ত- 

শুণবিশিষ্ট। ফন্তুফল (কাকডুনুর)-বিষ্টস্ভী মধুর স্সিগ্ধ তৃপ্তিকর গুরু 
অত্যন্ন ঈষৎ মধুন পশ্চাৎ কবায়-রস-বিশিষ্ট এবং লঘু। পরূষক ফল 
(ফলস1) -_-কাচ। পর্ষক বাতনাশক ও পিত্কর। পক পরূষক 

মধুর ও. বাতপিন্-নিবারক | পুক্ষরবর্তী (পদ্মবীজ)-স্বাছু বিষ্স্তী 

বলকর কফকর গুরু পরিপাকে মধুর শীতল ও রক্ত-পিত্ত-পরিষফারক। 

বিন্বধল--কচি বেল, কফ ও বায়, নাশক তীক্ক স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দীপন 

কটু তিক্ত কষার ও উঞ্ণ । পক্ষ বিশ্ব, পশ্চাৎ মধুর-রস-বিশিষ্ট গুরু- 

পাক বিদাহী ঝিষ্টস্তকর এবং দোষকারী। 

অশ্বকণ (শালবৃক্ষ"বিশেষ), ও বিশ্বীফল-_স্তন্য-কারক, কফ ও 

পিত্তদননকারী এনং তৃষ্ণা দাহ জর রক্তণিত্ত কাস শ্বাস ও ক্ষয় এই 
সকল রোগ নাশ করিয়া! থাকে। 

পম পপ ০ ৩ পাপা ০ পপ ০ পা শী 

(১) ম্তগ্রোধ (বটরুক্ষ উড়ুদ্বর (যজ্জড্ুর), অশ্বথ, শিরীব ও পক্ষ (পাকুড়) 
এই পঞ বৃক্ষকে ক্ষীর-বৃক্ষ বলে । বথ। স্তগ্রোধে। ডুমথুরে(হথ-শিদীব-পক্ষ- পাদপাঃ | 
গঞ্চেতে ক্দীরিণে। বৃদ্ান্তেষ।ং ত্বকৃ-পক্ষ-লক্ষণসূ। 



স্শ্রুত | ২৩৭ 

, তাল নারিকেল পনস 'ও মৌচ গভৃতি' ফলসকল, পরিপাঁকে ও 

বসে মধুর, বাত পিত্ব নাশক বলপ্রদ ্নদ্ধীকর ও হিম গুণ সম্পন্ন ।. তাল 

ফল-_ন্থাদ- রী বিশিষ্ট, গুরুপঃক ও পিত্ত- দমনকারী। তাল, বীজ 
(তালের আঁঠি)--পরিপান্ক মধুর মরৃদ্ধিকর এবং *বায়ু ও পিত্ত. 

নাশক।. নারিকেল -গুরুপাক * ন্গিগ্ধ গুণ-বিশিষ্ট পিত-নাশাক ন্বাছ 

শীত "বল. ও মাংস বুদ্ধিকর -সুখপ্রিয় বুংহণ এবং ব বন্তি-শোধন-কর । 

পনস (কাটাল)_কষায়- রপ-বি শিষ্ট দুর, স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক । 

মৌচফল রনী) _শ্বারস-লি শিষ্ট কমায়, অতি শীতল' নয়, রক্ত- 

পিত্ত নাশক গৃষয রুচিকর শ্রে্৯জনক ও গুরুপাক 

দ্রাক্ষ! কাশার্্য গস্তারী। মধৃক-পুষ্প খজ্জ্র প্রভৃতি.। ইহারা রক্ত- 

পিত্তর গু ও মধুর 1, ইহাদিগেরু মধ্যে ভ্রাক্ষাফল সাঁরক- স্বরের' 
হিতকর মধুর িগ্ধ শীতল, রক্রপিত্ত অর শ্বাস তৃষ্ণা দাহ ও ক্ষয়রোগ 
নাশক । 

কাঁশর্ধ্য-ফল-_হৃদ্য মৃত্রবন্ধের শাস্তিকর রক্তপিত্ত ও বাঁয় নাঁশকণ 

কেশের হিতকর রসায়ন ও মেধাঁজনক । 

-খজ্জুর ফল-ক্ষৃত ও ক্ষয়রোগ নাশক, হৃদ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরু- 
পাক রমে.ও পাকে মধুন এবং রক্তপিস্ত- দমন-কারী। 

মধুক-পুষ্পণ পুষ্টিকর মুখের অপ্রিয় এবং গুরু, “কিন্তু তাহার ফল, 
বায়, ও পিত্তের শান্তিকর'। 

বাতশম (বাদাম) আক্ষোড় (আক্ষোট ফল), অভিযুক 'নিচুল (স্্ল - 

বেতস) পিছু, মেয়নামল) নিকোচক - (জাকোড়ফল) উরুমান প্রভৃতি 

ফল সকল, পিত্ত-্রেন্া-নাশক সিগ্ধ অথচ উষ্ণ গুরুপাক বৃহণ, বায়. 

নাশক বলকর এবং ধুর । 

লবলী (নোয়াড়ি) ফল--কষায়, কফ.ও পিত্ব*'নাশক কিঞ্চিৎ 

তিক্তরস-বিশিষ্ট রুটিকন্ব মুখপ্রিয় স্থগন্ধী এবং বিশদ । 

বসির (ণন্বপিপ্পলী) ফল--পাকে শীতল ব্রণকর মলমুত্ররৌধক 



২৩৮ স্বশ্রুত । 

িষ্টসী ছুর্জর রুক্ষ শীতল বায়,র প্রকোপকর; বিপাকে মধুর , এবং রক্ত- 
পিত্ত-নাশক |. 

, উন্ক (মীলকপিখ) ফল.*শীতল কথায় "মধুর বায়র গ্রকোপকর 
এবং গুরুপাঁক ॥ 

ইঞ্ুদী-ফল-_ন্লিগ্ধ অথচ উঞ্ণ [তত্ত অথচ মধুন এবং বাতগ্্লেক্স- 
নাশক ] | 

শমী- ফল--গুরুপাক স্বাদ রুক্ষ উষ্ণ. এবং কেশনাশক 1. 

শ্লেক্সীতক (বহুবার) ফল-_-গুরুপাক, কফ্কারী মধুর শীতল। 

করীর (কৌড়া) অক্ষক ও ' পীলু,'ইহারা ভৃণ-শূন্য.ফল। *ও স্বাদ তিক্ত 

কটু ও উদ্ধুটি কফ এবং ঝাঁয়ন্যশক। ইহাদিগের মধ্যে পীলুঁফল তিজ 
পিততকর সারক বিপাকে কটু তীক্ষ উষ্ণ তৈলাস্ত ও কফ শুবং বায়র 
শান্তির । 

তুবরক ফল--ত্রণকর কাক ও পরিপাঁকে কটু, উষ্ণ কৃমি অর 
আনাহ (বিষ্টামৃত্ররোধক রোগ কিশেষ) মেহ ও উদাবর্ত (১) নাশক ). 

করঞ্জ কিংশ্তুক ও অরিষ্ট (নিশ্ব) ফল-_কুষ্ঠ *গুল্স উদরী ও অর্শ 

রোগ নাশক, পরিপাকে কটু এবং কমি ও ও গ্রমেহ নাশক | 

বিড়ক্ক ফুল-_কক্ষ উষ্ণ পরিপাঁকে ক্র, লঘু বায়, এবং কফ-নাশক 
তিক্ত রিষের পঞ্ষে*অল্প উপকারী এবং রুমিনাশক | 

অভয়! (5ম্পাদেশজাত গরঞ্চশিরা হরীতকী) ফল__ব্রণের হিতকর 

উদ্ সারক ঘেধ্য দোষনাশক শোফ ও কুষ্ঠ 'নাশক কষায় অগ্লিকর 

অশ্্র এব চক্ষুর হিতকর। 

অক্ষফ্জ (বয়ড়া)_-ভেদকর লঘু রুক্ষ উষ্ণ শ্বরের ব্যাঘাতকর ক্রিমি- 

নাশক চক্ষু হিতকর পরিপাকে' স্বাদ, কথায় এবং কফ ও পিন্ত 
'নাশক্। 

(১) বাত-ব্যাধিি. যথ।_শযত্রোদ্ধং জায়তে : বায়োঞ্ঞাবেগঃ ম চিকিৎসকৈ:। 
উদীবর্ত ইতি প্রোক্তে। ব্যাধি? ইতু।ভক্ণাক্রান্ত-বাত-বু!ধি | 



স্থশ্রুত। ২৩৯. 

গৃগফল (সুপারি)_:কফ -ও পিত্ত নাশক রুক্ষ মুখের ক্লেদ ও মল- 

নাশক কষায়-বস-বিশিষ্ট ঈষৎ মধুর এবং কিঞ্চিৎ সারক। 
জাতিন্কাশ (জুয়িতর), কর্পুর, জরখতিফল (জারফল) . কটুক 

(কটকী) কক্কোলক ..এবং লবঙ্গ ইহার! তিক্ত .কটু.কফনাপক লঘু* 

তৃষ্ণনাশক এবং মুখের কলেদ ও গন নাশক । কপূর, তিশ্তরসবিশিষ্ | 

স্ুভি শীতল এবং লঘুপাক, ভৃষ্) ও মুখশোষে গুবং মুখের বিরসতা 
ঘটিলে উপকারী । | 

রুতা-কন্তুরিক1__পৃক্ধোক্র-গুণ-সম্পন্ন,। শীতল. .এব$. বস্তির বি- 
শোধনরর। 

'পিয়াল-মজ্জ1--মধুর, বৃষা, বায়ু এবং পিত্ত নাশক ।. 

' বিভাঁতকী-মজ্জা _মুতাজনক, কফ এবং,রাঁুনাশুক। 
কোল-মজ্জা--কষায় মধুর পিশ্তনাশক তৃষ্কী ছন্দি ও বাধুসনাশক। 

আমলক-মজ্জাও এইএপ গুণসম্পন্ন.। 
বীঞ্পুরক (টাবানেব) শম্পাক (সৌদাল)* ও" কোশাত্র-মজ্জা. 

| পরিপাকে স্বাহ, অগ্নি ও বলকর, স্নিগ্ধ এবং পির্ত ও বায়নাশক। 

: এস্থলে যে যে ফলের যেগু বীর্য নিট্রেশ করা হইল, সেই সেই 
ফলের মজ্জারও গ্নেইবপ বাঁধা জানিবে। 

যে নকল ফলের কথা বল৷ হুইল» ইহারা পরিপন্ক হইলেছু গুণ" 

কারী হয়, কেবল বিবৃফল অগরিপক, অবস্থাতে অধিক গুণবিশিষট 

হইয়া থাকে । অপৰক বিব_স্রসংগ্াহ্ উ্, অগ্রিবৃদ্ধিকর কষায় কটু 
এবং তিক্ত-রস-বিশিষ্ট । 

যে.সকল ফল ব্যাধিযুক্ত বা 'কাট-্মত,- যাহারা অধিকতর পন্লিপদ্ধ, 

মাহারা "অসময়ে জন্মায়, এবং বিপরীত' খতৃতে উৎপন্ন হয়, সে সকল 
ফুল পগিত্যাগ্ন করিবে।. 
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শাক-বর্গ। | 
পুষ্পফঙ্গ অলাঁকু কালিদ্দক প্রভৃতি শাকর্বর্গ। ইহার| পিত্ত, বায়ু 

ও ঈষ$ "কফের. বর্ধনকর,, মলমৃত্রভ্রনরু এরবং বস ও পাকে স্বাছ। 
তাহার মধ্য : কুম্মাণ, বাল (নৃতনজাত) হইলে পিত্ত, মধ্য. অবস্থায় 
কফকর, এবং পক হইলে 'লঘু, উঞ্ণ*সক্ষার অগ্নির বন্তিশোধনকর, 

সকলপ্রকার দোঞের শান্তিকরু, হৃদ্য এবং মানপিক বিকারে পথ্য। 

কালিদদ দৃষ্টি ও শুক্রের ্ষরকাদী, ও কট বাতের বর্ধনকারী। 

অলাবু-_মলত্ব্দেক.কুক্ষ গুরুপাক ও অতিশত্ধ শীতল।. তিক্ত জলাবু, 

হদ্য। এবং বামনী (বাউুনে লাউ) বাত-পত্তের শাস্তিকর । 

অপূঁম (শশা) এব্বার, (কাকুড়) কক্কণারু, কুদ্ছঃও) শীপবৃস্ত (তব- 

মু) গ্রভৃতি, ৪কধাক্ কিটভী শীতল স্বাদ কফকর* মল-মূত্র জনক 

সক্ষার শ্রবং মধুত্। ্রপুদ নবজাত ও নীলবর্ণ হইলে পিন্তনাশক, 

এবংপ্পকক হুইলে কফকর ও পাওুরোগ-জনক অন্ত বাতশ্নেগ্রার শান্তি 

কর। এর্বার ও কর্কার, পক হহলে, কফবাতের বঝুদ্ধনকর সক্ষার 

মধুর অিকর অধ্ড, অধিক পিত্তকর নহে। শীর্ৃনত-_ সন্ধার মধুর" 
কফের শান্তিকর ভেদক 'লবু অগ্সিকুর হ্দ্য এবং 'আনাহ ও অঠিলা 

রোগের শান্তিকর। 

পিগ্পলী মাচ” শৃঙ্গবের (ভুত) আর্ক. হিঙ্গ জীরক কুস্তঘুরু 

(ধনে) জথীর সুনুখ সরব! $ অর্ক ভূত্তৃণ সুগন্ধ কাসমন্দ (ধ্াল- 

কাজু নে) কালমাম (কষ্জীরক) কুটের (পণাশ বৃক্ষ) ক্ষবক (অপা- 

মার্গ) খরপুষ্প (বব্ধমু শাক) শিগ' (সাঁজনা) মধুশগ, (দিক্ত- 

শোন্তাজন) ফশিজ্বক (লনা বশেষ্ট সর্প, ধার্জিক। (এতসধপ) 

কুলাহল (কুকুরসো্গা) বেখু গণ্ভীর তিলপার্ণকা. , (রক্কৃচন্থন) বধাভু 

(ুননব) চিত্রক মূলক পো।কা লশুন পলাও, কলা প্র উ, কটু 

উষ্ণ কটিকর বাতশ্লেন্র শান্তেকর এবং নানাপ্রকার পাকের সংস্কারে 
ব্যধহাধ্য.। তাহান্ন মব্যে পিপ্পলী ও আর্ক, প্নেক্স-ননক!? খরু- 



হত । ২৪১ 

পক স্বাছ ও শ্বীতল। ইহার। শুফ হইলে, কফ বাধুর শাস্তিকর বৃষ্য 
অথচ গ্রিত্তকর নহে। পাক্য (লবণ-বিশেষ) আর্জক ও মরিচ একত্র- 

যোগে স্বাছু গুরুপাঁক ও শ্রেক্মাত্রাবী | ইহার! শুফ হইলে, কু উষ্ণ 
লঘু অবৃষ্য ও কৃফ বাতের শাস্তিকর। শ্বেত-মরিচ, অধিক উষ্জবীর্য্য 
বা অধিক শীতবীর্ধ্য নহে, সকলপ্রকার মরিচ অপেক্ষা গুণকারী, 
বিশেষতঃ চক্ষুর উপকাদী। শুষ্টা-কফ বাতের শাস্তিকর কটু 
পাকে মধুব বৃষ্য উষ্ণ কৃচিকর স্েহযুক্ত, (তৈলাক্ত-পদার্থ-বিশিষ্ট), 
লঘু ও অগ্রিকর। আর্রক,_কফ বাতের শান্তিকর.স্বয়ের হিতকর্ 

বিবন্ধ আনাহ ও শুলে4 শাপ্তিকর কটু উষ্ণ রুচিকর হদ্য ও বৃষ্য। 
হিঙ্ু,__লবু উঞ্ণ পাচক অগ্নিকর কফ ও বাতের শাস্তিকর কটু স্নিগ্ধ" 
সারক তীক্ষু শূল অজীর্ণ ও €কোন্ঠের কঠিনতা-নাশক । জীরক ও কৃষ্খ- 

জীরক, তীক্ষ উঞ্ণ কটুপাক কুচিকর পিন্ত ও অগ্নির বর্ধনকর । 

কারবী (তেজপত্র) ও উপকুঞ্চি (ছোট এলা5) সেইরূপ গুণকারী । 

ইহার! ব্যঞ্তন প্রহ্থাত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। আর! 

ও কুস্তদ্বুদী একত্র সংযোগে স্বাছু সৌগন্ধযুক্ত ও হদ্য। ইহার) শুফ 

হইলে, পাকে মধুর মিদ্ধ তৃষা ও দাহের শাস্তিকর, সকল দোষের 

শান্তিকর কটু কিঞ্চিং তিক্ত ও নাড়াপথের শোধনকর। জদ্বীর 
(শাক), পাচক তীক্ষ কৃমি বাত ও শ্রেক্সার শাস্তিকর সুগন্ধি অগ্নিকর 

রুচিকর ৪ও মুখের বৈশদ্য-(শির্ষ্রলতা)-কারী, ন্থরস, কফ বায়ু বিষ 

বান কাস ও দুর্গন্ধের নাশক, পিত্তকর ও পার্খ্শূলপ্ন। স্ুমুখও সেই- 

রূপ গুণকারী, অধিকন্ধ বিষের শান্তিকর। সরস অঞ্জক এবং ভূত 

পাকে কটু নধুর-রস-বিশিষ্ট, কফ+বাযুর শান্তিকর, পাঁচক ও কণ্- 
শোধনকর | কাসমর্দও এইরূপ গুণকারী, অধিকম্ত সতিক্ত পিত্ত- 

নাশক। শিগ, কটু সক্ষার মধুর ও তিক্ত এবং গ্রিততকর । মধুশিগু, 

সারক তিক্ত শোফত্ব অগ্নিকর কটু বিদাহী মল-মৃত্র:রোধক কক্ষ ও 

তীক্ষোফ্চবীধ্য-বিশিষ্ট। সর্ষপশাক, ত্রিদ্বোষের বর্ধনকর। চিত্রক 
২১ 
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এবং তিলপর্ণী, কফ ও শোঁফের নাশকারী এবং লঘু। ব্যাড, ক 
বাতের শাস্তিকর শোফ উদর ও অর্শরোগের ছিতকর কটু ও.তিস্তরস 

হৃদ্য ঞক্লচিকর ও অগ্নিকর। মুলক ও পোতিক] শাক, মকলপ্রকার 

দোষের শাস্তিকর, লঘু ও কশেইধনকর। অপন্ক হইলে গুরুপাক 
বিষ্ন্ভী তীক্ষ ও ত্রিদোষের বর্ধনকর হয়। দ্বৃত-সিদ্ধ হইলে পিত্তের ও 

কফবাতের শান্তি করে। এবং শুষ্ক হইলে, বিষ-দোষের শাস্তি করে 

ত্রিদোঁষের নাশ করে ও পাকে লঘু। মুলক ব্যতীত অপর ফকল 

শাকই শুফ হইলে বিষ্টস্ভী ও বাষুর প্রকোপকর। 
এই সকল শাকের পুষ্প পত্র এবং ফল উত্তরোত্তর লঘু। তাহা- 

“দিগের পুশ্পের দ্বারা কফ পিত্তের' শান্তি হয়, ও ফলের দ্বারা কফ 

,ব্বাধুর শান্তি হয়। রশুন,-ন্নিগ্ধোঞ্চ তীক্ষ কটু পিচ্ছিল গুরুপাক 
সারক শ্বাছ বলকর বৃষ্য মেধা-জনক স্বর বর্ণ ও চক্ষুর হিতকর ও 
ভগ্রাস্থির সন্ধানকর। ইহাতে হৃদ্রোগ জীর্ণজর কুক্ষিশূল কোষ্ঠরোধকত। 
গুল্ম অরুচি কাস. ও শোকের শান্তি হয়, এবং অর্শ কুষ্ট অগ্রিমান্দ্য বানু, 

কাদ রুমি ও কফেরও শান্তি হয়। পলাও,৮--অন্তিশয় উষ্ণ-বীর্য্য 

নহে, বায়ুর শান্তিকারী, কটু তীক্ষ গুরুপাঁক, অথচ অধিক শ্লেক্ল নহে, 

বলকর পিন্তকর., এবং কিঞ্চিৎ অগ্নিকর। ক্ষীর-পলাগু,$ স্সিগ্ধ রুচিকর 

ধাতুর স্থ্র্য্যকারী, বূলকর, মেধা, কফ ও পুষ্টি: বদ্ধনকারী, পিচ্ছিল 

স্বাঢগুরুপাক ও রক্তপিত্তের পক্ষে প্রশস্ত । কলায় শাকু, কফ ও 

পিন্তের শান্তিকর, বায়ুর -প্রকোপকর, গুরুপাঁক, কষায়-অনুরস, 

এবং পাকে মধুর । র 

চুচ্চু শোক-বিশেষ) পৃতিকা' (পু'ই) তরুণী (ঘৃতকুমারী) জীবস্তী, 
বিশ্বীতিক নন্দী .ভল্লাতক ছাগলান্তী বৃক্ষাদনী ফঞ্জী (বামনহাটা) 

শালালী শেলু বনম্পতি প্রদব শণ কর্ক,দার কোবিদার প্রভৃতি কষায় 
তিক্ত অথচ স্বাদ, রক্ত-পিত্তের শাস্তিকর, ক্ষত বায়,বর্ধন-কর সংগ্রাহী 
এ লঘু। ইহাদিগগির মধ্যে চুচ্চু, লবুপাক ক্ৃমিনাশক পিচ্ছিল ব্রণের 
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হিতকর কষাঁয় মধুর সংগ্রাহী ও ত্রিদোষের শাস্তিকর। জীবন্তী 
(জিয়নঘঠী) চক্ষুর হিতকরী ও সর্বদোষনাশিনী। বৃক্ষাদনী (গাছের 

উপর যে গাছ জন্মে) বাতনাশক। ফন্ভী,__অল্ল বলকর। ক্ষীর বৃক্ষ 
ও উৎপল প্রভৃতির রস এবং পল্লব,_-শীতল সংগ্রাহী এবং রক্ত-পিত্ত 
রোগে প্রশস্ত ৷ 

পুনর্নবা বরুণ তর্কারী (জয়ন্তী) উরুবুক (এরও) বতসাদনী (গুড়,চী) 

ও বিশ্বশীক প্রভৃতি উষ্ণ স্বাদ তিক্ত এবং বায়ুর শাস্তিকর। নি 

শাক অধিকন্ত শোফনাশক। 

তও,জীয়ক (নটেশাঁক) উপোদিকা (কলম্বীশীক) অশ্ব বলা টি 

পালগ্ক্য (পালড্) বাস্তূক (বেতোশাক) প্রভৃতি মলমৃত্র-জনক সক্ষার 
মধুর অন্ন বাতশ্নেম্ার প্রকোপকর এবং 'রক্তপিত্ের শাস্তিকর। ইহা- 
দ্রিগের মধ্যে তও,লীয়ক অতিশয় শীতল, রুক্ষ, রসে ও পাকে মধুর), 

রক্তপিত্ত ও মত্তভার শান্তিকর. এৰং বিষদ্ব। উপোদিকা,_-রসে ও 
পাঁকে মধুর, বৃষ্য বাত পিত্ত ও মন্ততার শান্তিকর, সারক স্নিগ্ধ বলকর 
শলেক্সাজনক ও হিম। বাঁস্তুক-_কটুপাক কৃমিনাশক মেধা অগ্ি ও 

বলের বদ্ধনকর, সক্ষার, সকল দোষের শাস্তিকর রচিকর এবং সারক। 

চিল্লী শাক, বাস্তুকের গ্ায় গুণকারী, এবং পাঁলঙ্ক্য, তওুলীয়কের 
গায় গুণকারী। অধিকন্ত বাঁযুর প্রকোঁপকর, মলমৃত্ররোধক রক্ষা 

এবং পিত্ব-শ্লেত্বর ছিতকারী। আঙ্ববল-শাক-_কুক্ষ মল মূত্র ও বাষু 
রোঁধক। | 

ম্ডুকপর্ণী সপ্তলা (পারুল) হ্কনিষষ্পক হুফুণিশাক) 
নুবর্চলা (অতপী) বরক্গস্থবঙ্চলা পিপ্পলী গুড়ুচী গোজিহ্বা 
(গোক্সিবালতা) কাকমাচী (গুড়কামাই) প্রপুক্লাড় (োকুন্দাবৃক্ষ) 
অবল্গুঞ্জ (মোমরীজ) সতীন ক্ষুদ্রমটর) বৃহতী ও কণ্টকারীর 
ফল, পটোল বার্তাকু কারবেল্লক (করল! উচ্ছে) কটকী কাকেবুক 

উরুবুক (এরও) পর্পটক (ক্ষেত্র-পাপড়া) কিরাভ-তিস্ত (চিরেতা) 
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কর্কোটক (কাঁকরোল) অরিষ্ট (নিশ্ব)ট কোশাঁতকী (ঝিউা) বে্র- 
করীর (বেতের ডগী) অটরূষক (বাঁসকফল) অর্কপুষ্প প্রভৃতি 

রক্ত-পিতত-নাশক হৃদ্য লঘু এবং কুষ্ঠ মেহ জর শ্বাস কাস ও অরুচির 
নিবৃত্তিকর। মণ্ডুকপর্ণা_-কষায় পিভনাশক, রসে ও পাকে মধুর, হিসি 

ও লঘু। গোজিহ্বা-শাকও এইরূপ গুণকারী। স্থুনিষপ্রক--অবি- 

৯ ত্রিদোষের শাস্তিকর এবং সংগ্রাহী। অবল্গুজ-তিক্ত, ঈষৎ 
সত, কটু, ভ্রিদোষের শাত্তিকর, অপিক উ্ত বা অধিক শীতল নহে, 

এবং ৮ ৷ কাকমাচী শাকও এইরূপ গুণকারী। বুহতী ও কণ্ট- 
কারীর ফল,_-কণ্ কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক, কফবাতের শান্তিকর, কটু 
তিক্ত ও লঘু। পটোল,_ক্ফ পিস্ত নাশক, ব্রণের হিতকর, উঃ 

তিক্ত অথচ বাধুর প্রকোপকর নহে, পাঁকে কটু, বৃষ্য রুচিকর ও অগ্নি- 

কর। বার্তীকী,_কফ-বাঁতের শান্তিকর, তিক্ত, কৃচিকর কটু লঘু 'ও 
অগ্নিকর। পক হইলে ক্ষার- বুক্ত ও পিউকর হইয়া থাক । কর্কোটক 
এবং কারবেল্লক এইরূপ গুণকারী। অটরূষক চি গুড়ুটী নিম্ব 

পর্পটক এবং কিরাত-তিক্ত (চিরেতা), ইহার! তিক্ত ও পিস্তশ্রেম্মার 

শান্তিকর। বরুণ ও প্রপুক্লাড় শীক,_কফ-নাশক রুক্ষ লঘু শীতল 

ও বাত-পিত্তের প্রকৌপকর। কাল শাক এইরূপ গুণকারী, অধি- 

কন্ত কটু অগ্নিকর ও গরলের শাস্তিকর। কৌহ্ুস্ত শাক, মধুর রুক্ষ 
উষ্ণ শ্লেম্মানাশক ও লঘু । নালিক1 শাক,_বায়র প্রকোপকর মধুর 
এবং পিত্ৃঘ্ন 1” চাঁঙ্গেরী, গ্রহণী ও অর্শ রোগের শান্তিকর, উষ্ণ কষায় 

মধুর অগ্নিকর, এবং অন্নরস বিশিষ্ট হইলে বাতশ্লেম্মার শাস্তিকর হয়। 
লোণিক! জাতুকপর্ণী ' পুর জীবক সুবর্চলা মেতসী) কুরুবক 

. (রক্তবিণ্ট”) কহিগ্রর (তুলসী) কুস্তলিকা (গড়গড়ে) কুরণ্টিক! পীতঝিণ্টী 
প্রভৃতি রসে ও পাকে মধুর, শীতল কফদ্প অধিক পিত্তকরু নহে, পশ্চাৎ 
লবণ-রস-বিশিষ্ট, রুক্ষ সক্ষার বায়র প্রকোঁপকর ও সারক। কুস্তলিকা 

শাক--মধর তিক্ত এবং করন্টিকা কষায়-রস-বিশিইই । রাঁজক্ষবক 
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শাক ও শটী শাক, সংগ্রাহী শীতল ও. লঘু। ' ইহাদিগের দ্বার] 
কোন দোষের হাস বৃদ্ধি হয় না। হুরিমস্থ (ছোলা) শাক, রসে ও 

পাকে মধুর এবং ছূর্জর (সহজে জীর্ণ হয় না)। কলায় শাক, ভেদক 

মধুর দ্রক্ষ ও বায়ুর প্রকোপকর।, পৃতিকরঞ্জের (নাটাকরপঁ) পত্র, 

শিথিলকর, কটুপাক, লঘু বাত-শ্লেক্মার শাস্তিকর,শোফদ্ব এবং উষ্ণবীর্ধ্য 4 

তাণ্ুল পত্র, তীক্ষোঞ্চ কটু ও পিত্র-প্রকোপকর, স্থগন্ধি বিশদ তিক্ত, 
সবরের হিতকর, বাতশ-শ্রেম্নার শান্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক কষায় 

আগ্নকর এবং বক্তকণও (মুখে যে চুলকন1 হয়) মলের ক্রেদ ও 

হর্ণন্ধ গ্রভৃতি.শোধন করে। 

পুষ্প-বর্গ।, 

কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) শণ ও শান্মলী-পুষ্প,_-মধুর্ পাকে মধুর 
এবং রক্ত-পিত্ত-নাশক | 

বৃষ (বাদক) ও অগস্ত্য (বক) পুর্প,__তিক্ত, পরিপাকে কটু এবং 

ক্ষয়-কাশ-নাশক। 
মধুশিগ (রক্তশোভাঞ্জন) *ও করীর, পরিপাকে কটু বাত-নাশক 

এবং মল-মুত্রের সঞ্চয়-কর । 
অগন্ত্য পুষ্প, অতি শীতলও নহে, অতি উষ্ণও নহে, এবং রাত্র্যঙ্ধ 

(রোতকাণা) ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। রক্ত-ৃক্ষ শিশ্ব মুফক (ঘণ্টা- 
পারুল) অর্ক ও আসন এই সকল বৃক্ষের পুষ্প, কফ ও পিত্তহারী এবং 

কুউজ কেড়সী) কুষ্ঠরোগ নাশক পদ্ম পু, ঈষৎ তিক্ত মধুর শীতল 
এবং পিন্তও কফ নাশক। কুমুদ পুষ্প মধুর পিচ্ছিল শ্নিগ্ধ আনন্দকর 

এবং শীতল । কুবলয় (নীল কুমুদ) ও উৎপল (নীল পদ্ম), কুমুদ 

অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ ভিন্ন-গুণ-বিশিষ্ট ।. সিদ্ধুবার (নিসিন্ধা) পুষ্প, হিত- 

কর ও পিত্-বিনাশকারী। মালতী ও মল্লিকা পুষ্প, তিক্ত, তিক্ত-রস- 
বিশিষ্ট এবং সদ্গন্ধ প্রযুক্ত পিত্ব-নাশক। বকুল পুষ্প, স্থগন্ধি বিশদ 

ও হ্বদ্য। পটল পুশ্পও ত্ররূপ। নাগ (নাগকেশর) ও কুহ্কুম পুষ্প, 



২৪৬ সুশ্রুত ॥ 

শ্লেম্পা পির্ত ও বিষ নাশক। চম্পক পুষ্প, রক্ত-পিত্-নাঁশক শীতল 
অথচ উষ্ণ এবং কফ-নাশক। কিংশুক (পলাশ) ও কুরণ্টক (পীত 

ঝিণ্টা) পুষ্প, কফ ও পিত্তনাশক। যেষে বৃক্ষের যে যে গুণ, সেই 

সেই পুপ্পেরও সেই সেই গুণ জানিবে। মধুশিগ্ ও করীর-_-কটু এবং 
শ্লেমানাশক। 

ক্ষবক কুলেচর বংশকরীর প্রভৃতি কফ-নাশক ও মলমৃত্রের সঞ্চয়- 
কর। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষবক, কৃমিকর পরিপাকে স্বাছু, পিচ্ছিল 

বিশ্তন্দী বাধুবৃদ্ধিকর এবং অতিশয় পিত্তশ্রেম্মকর নহে। বংশকরীর 

(বাশের কোড়া),--কফকর, রসে ও পাকে মধুর, বিদ্রাহী বাতকর 
কষায়-রস-বিশিষ্ট ও রুক্ষ | 

পলাল ইক্ষু করীষ বেণু ও ভুর্মিজাত উদ্ছিদ। ইহাদিগের মধো 

পলাল /শস্যশৃন ধান্তকাণ্ড পোয়াল) জাত উদ্ছিদ্, মধুর, পিপাকে 

মধুর রুক্ষ এবং দোষ-নাশক । ইক্ষু্াত (১) উদ্ভিদ মধুর পশ্চাৎ 
কষায়-রস-বিশিষ্ট কটু এবং শীতল । করীষ-শুেফগোমর)-জাত উদ্ছিদ, 

ইক্ষু-পাত উদ্ভিদের ভুলা গুণ-বিশিষ্, উষ্ণ কষার-বস-বিশি্ট এবং বায়. 
প্রকোপকর। বেণুজাত উদ্ভিদ, (২) কষায়-রস-বিশিষ্ট এবং বায় এ 

প্রকোপকর । ভূমি-জাত উদ্ভিদ, গুরুপাক এবং অতিশয় বায়ুর প্রকোপ- 

কর নহে। ভূমি হইতে-উৎপন্ন বলিয়া ইহার ভূমির তুল্য রসবি শিষ্ট। 

পিণ্যাক তিল-কক্ক স্ণিক! ও শুফফষশাক প্রভৃতি, সকল দোষের 

প্রকৌপকর। সকল বটক (পিষ্টক-বিশেষ), বিষ্টরভী ও বায়ুর প্রকোপ- 

কর। দিগকী, বায়-বৃদ্ধিকর রুচিকর সান্দ্র'ও অগ্নিকরু। সর্বপ্রকার 

শাকই, মলভেদক গুরুপাক কুক্ষ,' প্রায়ই ঝিষ্্ভী ও ছুর্জর এবং কষায়- 

রস-বিশিষ্ট মধুর-রস বলির! কথিত আছে। 

পু পত্র কল নাঁপ (ডাটা) ও কন্দ (মূল) ইহার! যথাক্রমে গুরু । 
১22-০222259 বাজার 

রি অকের খোয়। স্তূপ হইয়া থাকিলে তাহাতে যে কোরক জন্মে। 

(২) বাশে তে শ্বেতব্ণ ছানার মত কোরক জন্মে। 

পিল পি ৮ ২. সালাত ১ পিপিপি পপি পপরসপী্সি পাশ পিপিপি সা, এ ০ স্তপপ্প 



শ্ুশ্রুত। ২৪৭ 

কর্কশ অতিশয় জীর্ণ কীটক্ষত অস্থানজাঁত এবং অকাল-উংপন্ন, এরূপ 
পত্র ও শাক পরিত্যাগ করিবে। 

ইহার পর কন্দ সকল বলা যাইতেছে ।-- 
বিদারীকন্দ ভূঘিকুম্মা্ড শতাবরী (শতমূলী) বিস মৃণাল শৃঙ্গাটক 

(পানিফল) কশেরুক (কেশুর) পিগালুক (গোলমালু) মধ্বালুক 
(মো আালু) হস্ত্যালুক কাষ্টালুক শঙ্খালুক (শাখআলু) রক্তালুক (রাঙ্গালু) 

ইন্দীবর ও উৎপল কন্দ প্রভৃতি । ইহার! রক্তপিত্ব-নাশক শ্লীতল 

মধুর গুরুপাক শুক্র ও স্তপ্ত বুদ্ধিকর। 

বিদীরীকন্দম_মধুর বৃংহণ বৃষ্য শীতল স্বরের হিতকর অতিশয় মুত্র- 
বৃদ্ধিকর বলকর এবং বাধু ও পিত্ত নাশক । 

রিড (শতমূলী)__বাত-পিত্ত-নাশক বৃষ্য স্বাহু ও তিক্তরসবিশিষট, 

|য় মুখপ্রির, মেদ অগ্নি ও বলের বদ্ধনকর। ইহান্ত অস্কুর রি 

ও পি নাশক এবং তিক্ত-রস বিশিষ্ট । | 

বিন (পল্মাদির মুণাল)_-অবিদাহী রক্ত-পিত্তেব্র প্রসন্নকর বিউস্তী 

দুর্ভর রুক্ষ বিরস ও বারুকর। শূঙ্গাটক ও কশেরুক, গুরুপাক বিষট্তী 

ও শীতল । পিশ্ালুক, কফকর -গুরুপাক এবং বায়ু প্রকোপকর। 
নুরন্্-কন্দ, শ্রেশ্সা"নাশক পর্ধিপাকে কটু" এবং পিত্তকর। বংঙ্গকরীর 
(বাশের কোড়।), গুরুপাক কফ এবং বায়ুর প্রকোপকর। 

স্থল স্থরণ (গল) মাণক প্রনৃতি কন্দ সকল ঈষৎ কষায়-রসবিশিষ্ট, 

কটু রুক্ষ ঝিষ্টন্তী গুরুপাক কফ ও বাধুর বৃদ্ধিকর এবং পিশ্তনাশক। 

মাণক মোণকচু), স্থাছু শীতল অথচ গুরু। স্থূল কন্দ অতিশর 
উষ্ণ নহে, এবং স্থরণ গুদকীন্স-মন্্ুরোধকরোগ)-নাশক । কুমুদ্ধ উৎ- 

পল ও পদ্ম কন্দ সকল বায়ুর প্রকোপকর, কষায়-রস-বিশিষ্ট পিত্ব- 

শাস্তিকর পরিপাকে মধুর এবং হিম-গুণ সম্পন্ন | 

বারাহ-কন্দ শ্্রেম্সনাশক রসে ও পাকে কটু, মেহ কুষ্ঠ ও কৃমি- 

নাশক বলকর বুষ্য ও রসায়ন। 



২৪৮ : সুশ্রুত। 

তাল নারিকেল ও খঙ্ছর প্রহৃতি বৃক্ষের মন্তকের মজ্জা অর্থাৎ 
মতি, পাকে ও রপে স্বাদ, রক্ত-পিতৃ-নাশক: শুক্রের বৃদ্ধিকর বায়ু- 

নাশক এবং কফের বৃদ্ধিকর । 

নৃতন-জাত, খতুবিপর্ষ্যয়ে উত্পন্ন, জীর্ণ ব্যাধিযুক্ত কীটক্ষত এবং 

যাহার! উত্তমরূপে বিরূঢ় না হয় এরূপ কন্দ সকল পরিত্যাগ করিবে। 

লবণ-বর্গ। 
মৈদ্ধব সামুদ্র বিড় সৌবচ্চল রোমক ও উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল 

পর-পর-ক্রমে উষ্ণ, বাযুনাশক এবং কফ ও পিন্তকর। এবং পুর্বর-পুর্ব্ব- 

ক্রমে সিদ্ধ, স্বাছু ও মল মৃত্রের সঞ্চয়কর*। 

সৈন্ধব লবণ--চক্ষুর হিতকর মুখপ্রিয় রুচিকর লঘূ অগ্নি-বৃদ্ধিকর 

নিগ্ধ মধুররসবিশিষ্ট বৃষ্য শীতল দোবনাশক এবং দকল লবণ অপেক্ষ! 
উত্কুষ্ট। 

সামুদ্ধ লবণ--পরিপাকে মধুর অতিশয় উষ্ণ নহে অবিদাহী ভেদক 
ঈষৎ স্নিগ্ধ শূলনাশক এবং অতিশয় পিন্তকর নহে। 

বিট্লবণ-_সক্ষার অগ্নিকর রুক্ষ শূল ও হ্ৃব্রেগ নাশক রুচিকর 
তীক্ষ উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোমকর। | 

সৌনবচ্চল (কৃ) লবণ--পরিপাকে লঘু উঞ্ণ-বীর্ধয বিশদ কটু 

গুল শুল ও বিবন্ধনাশক মুখপ্রিয় স্থরভি এবং রুচিকর। 

রোমক (পাংশু) লবণ-_তীক্ষ অতিশয় উঞ্ণ স্ত্রীসংসর্গের বর্ধন- 
কর পাকে কটু বাধুনাশক লৎু বিশ্তন্দী সুত্ম মলভেদকর এবং মুত্রকর। 

ওভিদ লবণ-_-লঘু তীক্ষ উষ্ণ উংকেদী (হৃদয় ও গলদেশে শ্লেমা 
সঞ্চিত হওয়া), সুক্ষ, বায়র অন্ুলোম্ুকাঁরী, তিক্ত কটু এবং সক্ষার । 

গুটিক! লবণ--কক রাষু ও কৃমির শান্তিকর লেখনকর পিত্ত- 

প্রকোপকর অগ্নিকর পাচক ও ভেদক। 

উষক্ষার (ক্ষার-মৃণ্ডিকা-সম্তৃত লবণ)--বালুকেল পর্বতের মূল দেশস্থ 
'আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ছেদনকর। 



সশ্রুত | ২৪৯ 

যবক্গার (১) স্বজিকাক্ষার (নাজীমাটা) পাকিম় ও টঙগ্কণ (সোহাগা), 

ইহার! গুন্ম অর্শঃ গ্রহণী দোষ ও শর্ষর1 অশ্মরীর নাশকারী। সুকল 
ক্ষারই পাচক ও রক্তপিত্জনক। ইহার্দিগের মধ্যে স্বর্জিকা-ক্ষার ও 

ববশৃক-সাত ক্ষার--অগ্ষিতুল্য, শুক্র ও শ্লেন্সার দমনকারী, অর্শ প্লীহা 
ও গুল্সের নাশক। উষক্ষান্য_উষ্ণ” ও বাযু-শাস্তিকর, প্রক্েদী ও. 

বলনাশক। পাকিন ক্ষার__মুত্রবন্তি-শোধনকর, মেদনাশক | টঙ্কণ- 

ক্ষার-_রুন্ম বাযুবদ্ধনকর শ্লেক্মানাশক»” পিত্ত দোষ-জনক, 'অগ্নিকর 

এবং তীক্ষ। | 

স্ুবর্ণ,_-স্বাছু হর বুংহণ রদ'য়ন ত্রিদোধের শান্তিকর শীতল চক্ষুর 

হিতকর এবং বিষনাশক । 

রৌপ্য,__অশ্নরস-বিশিষ্ট সারক শীতল তৈলাক্ত এবং বায়ু ও পিত্ত 
নাশক। 

তাঅ,-কযাঁয়-রস-বিশিষ্ট মধুর লেখনকর শীতল ও পারক। 
কাংস্ত,--তিক্ত-রল-বিশিষ্ট লেখনকর চক্ষুর হিতকর এবং কঞ্চ ও 

বাযুর শান্তিকারী। 5 

লৌহ)-_বায়ুবর্ধক শীভল ও তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক । 
ত্রপু (রোং) ও সীষক,_-কটু ও কৃমি নাশক; লবণ-রস-বিশিষ্ট 

এবং বিলেখনকর । 

ক্তা বিক্রম (পল) বজ্ব (হীরক) ইন্দ্রনীল বৈদ্য ও স্ফটিক 

প্রভৃতি মণিসকল চক্ষুর হিতকর, শীতল লেখন-কর ও বিষ-নাশক | 

এই সকল ধারণ করিলে পবিত্রতা জন্মে এবং*পাপ অলক্ষী ও মল 

নাশ করিয়। থাকে । (২) 

(১) যবের শৃক ভস্ম করিয়! যেক্ষাঁর প্রস্তত হয়, তাহাকে যবক্ষার বলে । 

(২) এস্থলে ন্বর্ণ রৌপ্য লৌহ মুজ| বিদ্রম প্রভৃতি অর্থে ইহাদিগের ক্ষার ব 

ত্ম বুঝিতে হইবে। 



২৫৩ সুশ্রুত । 

ধান্ঠবর্গ মীংসবর্গ, ফলবর্গ ও শাকবর্গ অসংখাপ্রকার প্রযুক্ত যে 
সকলের গুণ বলা না হইল) আম্বাদ ও উৎপত্তি বিবেচন1 করিয়া! 

ুদ্ধিমান্ বৈদ্য তাহাদিগের গুণের নির্ণয় করিবেন। 
যষ্টিকা গোধুম যব লোহিতশালি ধান্ত. মুগ আটঢ়কী এবং মস্থর, 

ধান্যবর্ণের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। 

লাব তিত্তিরি সারঙ্গ কুরঙ্গ এণ কপিঞ্ল মযূর বন্মী এবং কৃন্মন, 
মাংস-বর্গের মধ্যে এই সকলের মাংসই শ্রেষ্ট। দাড়িম আমলক ড্রাক্ষা 

খঙ্ছর পরষক পিয়াল ও মাতুলুঙ্গ, এইগুলি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

সতীন বাস্তক চুচ্চু চিল্লী মূলক পোতিকা মণ্ডকপর্ণী ও জীবস্তী, এই- 
গুলি শাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘৃত ও ছুগ্ধের মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ। 

লবণের মধ্যে সৈম্ধব, অশ্নের মধ্যে আমলকী ও দাড়িম, কটুরস্ের মধ্যে 

পিপ্পলী ও শুগ্বী, তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্তীকু, মধুর 
বসের মধ্যে খত ও ক্ষৌ্র, কর্ষীয় রসের মধ্যে পুগফল ও পরষক, 
ইহারাই প্রশস্ত। ইক্ষ-বিকারের মধ্যে শর্করা, ও পানের পক্ষে 
মধ্ব/সব ও মৈরেয় আসব. প্রশস্ত। ধান্য, সম্পূর্ণ এক বৎসরের হুইলে, 

মাংস, মধ্যম-বয়ঙ্ক পশ্তর হুইলে, অন্ন, সংস্কৃত ও অপর্যধিত হইলে 

এবং পরিমিতভাবে গৃহীত হইলে. ফল, পর্যযাগৃত (যথাকালে উৎপন্ন) 

হইলে, এবং শাক, অশ্ুষ্ক তরুণ ও নূতন হইলে, প্রশস্ত বল! যায়। 
অতঃপর কৃতান্নের শুণ বিস্তারপুর্ধক কহিতেছি। শরীর .বিশুদ্ধ 

(রোগশূন্য) হইলে, লাঁজমণ্ডই পথ্য । ইহ! পাচন ও অগ্রিকর। 

পিপ্পলী ও শুঠীধুক্ত হুইলে মুখপ্রিয় ও বায়ুর অন্ুলোমকারী হইয়া 
থাকে । এর মও্ড পের হইলে শ্বেদ ও অগ্সি ভ্বনক, লঘু, বন্তি-শোধন- 
কর, ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ও গ্রানি-নাশক এবং বায়ুর অন্থুলোমকারী হইয় 

থাকে । এবং বিলেপী হইলে তৃপ্থিকর মুখপ্রিয় সংগ্রাহী বলকর শ্বাছু 
লঘু অগ্নিকর এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার শাস্তিকর ও বলকর। শাক মাংস র! 

কোন ফুলের সহিত দিশিত হইলে অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে। 
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লিক্থ-শৃন্য হইলে, "মণ্ড” বলা যায়, এবং সিকৃথ-সংযুক্ত হইলে 
«পেয়” বলা যায় এবং অতিশয় সিক্থ-যুক্ত হইলে “বিলেপী” বল! 
মায়। বিলেপী অত্যন্ত গাঢ়। পায়স বিইভী (বাযুও মলমমৃত্রাদির 

রোধক), বলকর মেদ ও প্রেকসাজনক এবং গুরুপার্ক। দ্কশরা (১)-" 

কফ ও পিত্ত জনক, বলকর ও বায়ুর শাস্তিকর । ধোঁত নির্মল শুদ্ধ 
প্রিয় সুগন্ধি ন্ুস্থি্ন উষ্ণ ও সুপ্রক্রত হইলে (ফেন নিঃশেষে নিঃসা- 

রিত করিলে) অন্ন লঘু'্হয়। ধৌত প্রক্রত বা স্বিন্ন না হইলে বা" 

লীতল হইলে, অন্ন গুরুপাক হইয়া থাকে । ভষ্ট-তওলুর লঘু সগন্ধি 

এবং কফ-নাশক | শ্নেছ মাংস ফল কন্দ বিদল অল্ন অথবা ছুগ্ধের সহিত 

পাক করা হইলে, গুরুপাক পুষ্টিকর ও রলকর হইয়া থাকে । ব্যঞ্জন-- 

ুস্থিন্ন তুষভীন ঈষৎ ভঙ্জিত হইলে লঘু ও হিতকর হইয়া থাকে। 
শাক, পিদ্ধ ও নিম্পীড়িত করিয়া (জল বাহির করিয়৷ ফেলিয়া) ঘ্বতে 
বা তৈলে সংস্কার করিলে হিতকর হয়। ্ 

শ্বিন্ন নিষ্পীড়িত ও স্সেহ-সংস্কৃত না হইলে অহিতকর হয়। 

মাংস, স্বভাবতই বৃষ্য স্সিষ্ীকর ও বলকর। স্নেহ ঘোল ধান্যান্্র ও 

কটু রসের সহিত পাক করিলে, মাংস; হিতকর বলকর পুষ্টিকর ও গুরু- 
পাক,হয়। ঘোল ও গন্ধদ্রব্যের সহযোগে সংস্কৃত হইলে পিত্ত ও কয়- 

জনক এবং বল মাংস ও অগ্নির বদ্ধনকর হয়। মাংস, পরিশুষ্ক হইলে, 

ন্লিগ্ধ হর্যজনক প্রীতিকর ও গুরুপাক হয়, এবং কচিকর ও বল মেধ! 

অগ্রিমাংদ ওজঃ ও শুক্রের বদ্ধনকারী হয় মাংস, উল্লপ্ত ও পিষ্ট 

হইলে পাচকেরা তাহাকে উল্লপ্ত কহে। পরিশুষ্কের ন্যায় গুণ- 

বিশিষ্ট হয় , বলিয়া মাংস, অগ্নিপন্ধ হইলে লথু হইয়। থাকে । শৃলিকা- 

(১) খিচড়ী। ষথ|, তুল দালি-সংমিশ্রা লবণার্ক-হিহভিঃ॥ সংযুক্তাঃ 
সলিলৈঃ সিদ্ধা কৃশর। কথিত! বুধেঃ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ। তঙুল ও দালি একক 

মিশাইয়া৷ লবণ আর্দক ওহিঙ্গুর সহিত একত্র সংযোগে জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে 

তাহাকে কুশরা ঘলে। 
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গ্রথিত করিপ! ও .প্রদিগ্ধ করিয়া! (মাংসে মশলা প্রভৃতি. লেগন করিয়া) 

অঙ্গারে পাক করিলে কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়। যেমাংস, উল্লত 

ভঙ্জিত পিষ্ট প্রতপ্ত বা কটাহে পক অথবা পরিশুক্ক প্রদ্গ্ধ শুলিকা- 

গ্রথিত অথবা" শরইরূপ অন্য কোনপ্রকারে পাক করা হয়, তাহাও 

কিঞ্চিৎ গুরুপাক হইয়া থাকে । মাংস, তৈলে পাক করিলে, উঞ্ণ- 

বীর্য পিত্তকর ও গুরুপাক হয়। ঘ্বতে পাক করিলে, লঘু অগ্নির 

'দীপ্তিকর মুখপ্রিয় রুচিকর দৃষ্টির প্রসন্নকর শ্পিন্তনাশক, মনোজ্ঞ এবং 

অনুষ্ণবীর্ধ্যসন্প্রন্ন হয়। মাংসের যুষ তৃষ্থিকর বলকর শ্বাস কাস ও 

্ষয্রোগ নাশক, বাত পিভ.ও শ্রম নাশক এবং মুখপ্রয়। মাংসের 

যুষ, দাড়িম-রস-সংযুক্ত হইলে, স্মৃতি বল ও স্বরহীন ব্াক্তিদিগের, জর 
ধার ক্ষীণ এবং ক্ষতোরন ব্যক্তিদ্রগের, ভগ্র ও বিশ্শিষ্ট-সন্ধি ব্যক্তি- 

দিগের, কশ ও অল্প-রেতন বাক্তিদিগের তৃপ্রিকারক, সংঘাতকর, শুত্র 

ওজঃ ও বলের বদ্ধনকর, বৃষ্য এবং দোযনাশক হয়। 

যে মাংমের রস গ্রহণ করা হইয়াছে, তন্থার। পুষ্টিসাধন বা! বলাধান 

হয় না। উহা! অন্রীর্ণকর বিষ্টস্ভী রঙ্গ বিরস ও বাঘুন বৃ্ধিকর। 

দীণ্ঘাপ্রি (যাহাদিগের জগ্তরাপ্ি অতিতীক্ষ) বাক্তিদিগের পক্ষে, অতি- 

শয় গুরুপাক থানিক্ক (অন্থিহীন স্ুম্যিন্ন এবং পুনর্বর প্রস্তরে চুর্ণিত 

এরূপ মাংস), পথ্য । পিপ্পলী শুষ্টী মরিচ গুড় ও ঘ্বতের সহিত 

এককালেই .উত্তমরূপে পরু হইলে তাহাঁকে বেশবার বলে। ইহ] গুরু- 

পাক ক্সিগ্ধ বলকর বাতরোগ-নাশক এবং সকল ধাতুর পক্ষে এবং 

ধাহাদিগের মুখশোষ হয় এপ ব্যক্ভিদিগের পক্ষে বিশেষরূপ তৃথ্থি- 

কর। সৌরাব, ক্ষুধা ও তৃষ্চার শান্তিকর মধুর শীতল* কফনাশক 
অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বমন বা বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ-শরীর প্রাণীদিগেরও 
মুখপ্রির। ইহ! অতি উৎকৃষ্ট । মুদগযুষ, কৃত বা অক্কৃতই হউক, উহ! 
অতিশয় সুপথ্য। মুধগযৃষ, দুড়িন ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তত হইলে 

তাহাকে রাগষাড়ৰ বলে। মনহ্র সুদগ গোধূম ও কুলখ। লবণ-সংযোথে 
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কৃত হইলে রুণিকর লঘুপাঁকু,ও দোষের অবিরোধী হয়। উা, দ্রাক্ষা 
ও দ্রারড়িম যুক্ত হইলে কফ ও পিত্বের অবিরোধী হয়। উহা! বাত, 

ব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বাযুরোগী ব্যক্তির পক্ষে সুপথা,  রুচিকরু্ 

অগ্ঠরিকর মুখপ্রিয় ও লঘৃপাক। পটোল "ও নিঙ্বের যৃষ (নিমঝোল) 

কফ ও মেদের শোধনকর, পিত্বনাশক অগ্নিকর মুখপ্রিয় এবং কমি 

কুষ্ঠ ও জ্বরের শাস্তিকর। মূলকের যুষ, শ্বান কাস. প্রতিশ্যায় প্রসেক 

অরুচি ও জ্বরনাশক, এবং কফ মেদঃ ও গলরোগ নিবারণ করিয়া 

থাকে । কুলখের যুষ, বাধুনাশক, শ্বাস ও পীনস রোগের শাস্তিকর ॥ 
₹ তুণী প্রতুণী (বারুরোগ-বিশেষ) কাস অর্শ গু ও উদ্দাবর্ত 

রোগের শান্তিকারী হয়। দাড়িম ও আমলক দ্বার। যৃষ প্রস্তুত করিলে 
তাহা মুখপ্রিয় এবং দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদগ ও 

আমলের যুষ, বল ও অগ্নি জনক, মূচ্ছ। ও মেদ নাশক, এবং পিস্ত 

ও বারু দমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব কোল 

ও কুলখের যুষ, কঠশোধনকর ও বায়ুনাশক। সর্বপ্রকার ধান্যের 
যূষ উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন, বৃংহণ ওঙুবলের বদ্ধনকর। খল (কক্চ) 

ও কান্বলিক, হৃদ্য এবং বাষু ও কফের হিতকর। দাড়িমাম়, বলকর্ 

কফ ও বায়ু নাশক ও অগ্রির দীপ্তিকর। দধ্যমন, কফকর বলকর নিগ্ধ 

বাযুনাশক ও গুরুপাঁক। তক্রান্ত্, পিত্তকর, বিষ-নাশক ও রক্তের 

হানিকর। খড় (১) ও যবের মণ ষাড়ব ও পানক পোনা) 

এই সকল এবং এততিন্ন অন্যান্য বৈদ্য-বাক্যে প্রস্তুত ক'রা হইয়৷ থাকে। 

তৈল লবণ এবং ঝাল এই সকল-দ্বার। প্রস্তুত না.হইলে তাহাকে 

“অকুত'” বলে, এবং তৈল লবণ ও খাল সংযুক্ত হইলে এবং গোরস্ 

ধান্যান্ন ও ফলাম্ যুক্ত হইলে তাহাকে “কৃত” বলা যায়। 
সংস্কুত আপেক্ষা অনংস্কত যুষ লবুরপাপ'শঙ্ট ও হিতকারী তয়। 

(১) পানীয় নিশেষ | খড়যষ যথা,_-তক্রং কপিখচাগ্জে রীমরচাজাজি চিন্রকৈঃ॥ 

হুপক্কং থড়যুষোহয়ময়ং কাম্বলিকোহপরঃ ॥ ইত চত্রদত্তং। 

২, 
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দধি-মন্ত, অয্নদ্থারা পক হইয়া রস প্রস্তর. হইলে তাহাকে কান্বলিক 

বল! যায়। তিল-কক্ক, তিল-বিক্ীতি, শুফ শাক, শাকাম্কুর ও শিগডাকী 

(২), ইহারা গুরুপাঁক এবং ক্ষ ও পিত্বকর। বটক সকলও উত্ত- 

রূপ গুণবিশিষ্ট, বিদাহী ও" গুরু-পাঁক।* রাগষাড়ব, লঘৃপাঁক বুংস্ছণ 

বৃ্য হৃদ্য রোচক অগ্নি-কর, তৃষ্ণা মুঙ্ছা! ভ্রম ছর্দি ও শ্রম নাশক । 

রসাল। (১), বলকর বৃংহণ সিদ্ধ বৃষ্য ও পুচিকর। গুড়সংযুক্ত দাধ, 
পিস 

(২) পানীয়-দ্রর্য-বিশেষ। যথা,_শিওাকী রাজিকাযুকৈঃ স্তান্বলকদলজ্রবৈঃ। 

দর্ষপ-ন্বরসৈর্ববাণি শালিপিষ্টকনংযুতৈ। শিগাকী রোচনী গুব্বীঁ পিত্তশ্লেম্মকরী 

স্মত। ॥ ইতি রাজনিরধণ্টঃ। 

(১) রমণীয় পানীয় । রসালা। প্রস্তুত করিবার প্রণালী যথ।,_দপ্পোইদ্ধাঢক- 

নীষদন্নমবুরং থণস্ত চন্দ্রদ্যুতেঃ প্রশ্থং ক্ষৌদ্র-পলঞ্চ পঞ্চ হবিষঃ শু]াশ্চতুর্মাধকান্্। 

এলামাধচতুষুয়ং মরিচতঃ কর্ষং লবঙ্গং তথা ঘৃত্থা শুর্ুপটে শনৈঃ করতলেনো ন্মথ] 
বিশ্রাবয়েৎ॥ মৃদ্ভাণ্ডে সৃগনাভি-চন্দন-রসোৎস্ষ্টেইগুরদ্ধপিতে কগুরেণ হগন্ধিতং 

তদখিলং সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ। স্বস্তার্থে মথুরেহ্বরেণ রচিতা হোষ। রসাল স্ব়ং 

তোক্ত মন্মথ-দীপনী হৃখকরী কান্তেব নিত্যং প্রিয়া॥ তি ভাবপ্রকাশঃ। ঈষৎ 

অস্র মধুর দধি অদ্ধ আঢক অর্থাৎ ৪ দের, পরিষ্কার নিছপি ১ প্রস্থ অর্থাং ২ সের, 

ক্ষৌদ্র মধু ১ পল অর্থাৎ ৮ তোল, ঘ্বৃত « পল অর্থাৎ ৪, তোলা, শুষ্ঠী ৪ মাষা, এলাচ 

৪ মাষা, মরিচ ১ কধ অর্থাৎ ১৬ মাধ ও লবঙ্গ ১৬ মাষা, এই নকল দ্রব্য একত্রে হস্ত- 

তলদ্বারা মস্থন কারয়। শুরু বস্ত্রে অল্পে অল্পে ছাকিবে। পরে দেই নকল দ্রবঃ, মৃগ- 

নাতি চন্দন অগ্ুরু ও কর্পুর বাসিত মুৎ্পাত্রে উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া রাথব। 

দিবে । ইহাকেই রসাল! কহে। মধুরেশ্বন শ্রীকৃষ্ণ আপনর ভোজনের নিমিত্ত এই 

নাল! স্বয়ং প্রস্তুত. করেন । ইহা! ভোজন করিধে কামোদ্দীপন হয়, সুখ জন্মে 

এবং প্রিয়তদ। কাণ্ডর ন্যার প্রিয়কাঞিণী হইয়! থাকে। অপিচ,_-আদে মাহিষ- 

সহ্লম্ুরহিতং দধ্যাঢকং শর্করাং শুভ্রাং প্রস্থবুগেন্কিতাং শুচিপটে কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিৎ 
ক্ষিপেং। ছুগ্ধেনাদ্বধনেন স্ৃগ্নপ়নবস্থালযাং দঢং আবর়েদেলা-বীজ-লবঙগ-চন্্-মরিটৈ- 
ধোগেশ্চ তদ্যোজয়েৎ ॥ ভীমেন প্রিয়ভোজনেন রচিত ন্াস্না রসাল। শ্বগ্জং শ্রকৃষ্ণেন 

পন পুনঃ পুনগিয়ং প্রীত! সমান্থাদিত। | এয। যেন বসন্ত-বর্জিত-দিনে সেবা 

পরত নিত)শত্তত্ত। আ্তাদ(ি-বীর্ঘয-বৃদ্ধিপনিশং দর্বেবোন্্রর।ণাং বলম্। গ্রীন্মে তথ। 
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স্লেভকর মুখশ্রিয় ও বাযুনাশক। দ্বৃতযুক্ত, শীতল জল ছার! 

আপ্লুত এবং অতি ভ্রবও নয় এবং অতি সান্্রও নয় এরূপে সক্ত 

প্রস্থত করিলে তাহাকে . “মনু” বলে। মন্থ, সদ্যঃ বলকর, পিপাস। 

ও শ্রম নাশক। অম্নতৈল ও গুড় একত্র পক হইলে মূত্রকচ্ছ 

ও উদ্দাৰর্ত নাশক হয়। শর্করা ইক্ষুরস ও. গ্দ্রাক্ষা. সংযুক্ত হইলে 

পিপ্তবিকার-নাশক হয়। দ্রাক্ষা ও মধুক সংযুক্ত হইলে কফরোগ 
নাশ করিয়া থাকে । ত্রিফলী- যুক্ত হইলে, মল দোষের অনুলোমকর 

হয়। অক্রসযুক্ত বা অন্নবিহীন গৌড় পানক (গুড়ের পান) 
গুরুপাঁক ও মূত্র-বৃদ্ধিকর। উহ! মিছরি দ্রাক্ষা ও শর্কর! যুক্ত হইলে 
অশ্ন-রস-বিশিষ্ট তীক্ষ ও শীতল হয়। দ্রাক্ষার পানক, শ্রমনাশক 

মৃচ্ছা দাহ ও তৃষ্ণ। নাশক হয়। পরূষক ও কোলের পানক, মুখপ্রিত্ 

ও বিষ্ন্তী। ভ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও মাত্র! সম্যক্রূপে জানিয়। 

'সেই সংষোগানুসারে পানকের গুরু-লাঘব উপদেশ দিবে । 
ইতি কৃতান্নবর্গ । 

টি রত ক ু 

শরদি যে রবিশোধিতাঙ্গা যে চ প্রমত্তবনিতাস্থুরতাতিখিন্নাঃ। যে চাপি মার্গ- 
পরিসর্পণশীর্ণগাত্রাস্তেষাময়ং বপুষি ধোষণমাশ্ কুধ্যাৎ॥। রসাল। শুক্রল। বল 
রোচনী বাতপিত্তজিৎ। দীপনী কুহণী ন্গিপ্ধা মধখুরা শিশিরা নরা। রক্তপিদং 
তৃষাং দাহং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ ॥ ইতি রাজনির্ধণ্টঃ। অক্নরস-বিশিষ্ট নির্দল 
মাহিষ দধি ১ আঢ়ক অর্থাৎ ৮ দের ও শুত্র চিনি ২ প্রস্থ অর্থাৎ ৪ দের, এই ছুই ভ্রব্য 
অশ্রে কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ 'করিয়! পরিষ্কার বন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে । পশ্চা অর্ধ ঘম 
ছুদ্ধের সহিত নৃতর মুগ্ময় স্থালীতে ভাহ। উত্তমরূপে ছাকিবে। প:র্ঞউপবুক্ত এলাচ. 

দান! লবঙ্গ কপূর ও মরিচের সহিত উহ] মিশাইয়! রসাল। প্রস্তত করিবে ।. ভোজন- 
প্রিয় ভীম পুরাকালে এই রসাল! ন্বয্পংগণারংনার প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ 
পূর্বে পুনঃ পুনঃ প্রীতিপুর্বক আস্বাদন করিয়াছিলেন। যিনি এই রসাল! বসন্ত" 
বঞ্ধিত দিনে নিতা নিত্য সেবা করেন, তাহার বীর্ধযা ও সকল ইন্্রিয়ের বল বৃদ্ধি 
হইয়া! থাকে। যাহার! গ্রীষ্ম বা শরৎকালে শুয্যকিরণে বিশুক্ষণরীর হয়ঃ যাহারা 
প্রমত্ব-বাঁনতা-সন্ভোগে খিন্শশবীর হয়, ও যাহারা অভি দুর পথ ভ্রমণে শীর্ণশরীত্ব 
হয়, এই রসাল তাহাদগের শরীরকে শীঘ্রই পরিপুষ্ট করে ।. রসাল, শুক্রবৃদ্ধি" 
কর বলকর রুচিকর বাধু ও পিত্ত নাশক অগ্নিকর তেজন্বর সবি মধুর শীতল লারক 
এবং রক্তাপত্ত ভূষ্ঙ। দাহ ও প্রতিখ্যায় রোগের শাস্তিকর। 
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ইহার পর রস বীর্ধ্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষাপ্রব্য সকল বলিব! 
ক্ষীর-জাত .ভক্ষা্রব্য সকল বলকর শুক্রবৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় সুগৃষ্ধি 

অদাহী পুষ্টিকর অগ্িকর এবং পিত্তনাশক। ইহার্দিগের মধ্যে ঘ্ৃতপক্ক 
দ্রব্য সকল, বলকর মুপ্রিয় কফকর বাতপিত্তনাশক শুক্রবৃদ্ধিকর 

গুরুপাক এবং রঞ্জঃমাংস-বৃদ্ধিকর । গুড়-জীত ভতক্ষ্য দ্রব্য সকল, 

বৃদ্ধিকর গুরুপাক বাধুনাশক অদাহী পিত্বনাশক শুক্র ও কফের 

বৃদ্ধিকর ৷ ঘ্বৃতাদি দ্বারা পক গোধ্ম-চূর্ণ-জাত পিষ্টক সকল ও মধু- 
মিশ্রিত পিষ্টক, বিশেষরূপ গুরুপাক ও. বদ্ধনকর। মোদক সকল 

অতিহুর্জর অর্থাৎ সহজে ভীর্ণ হয় ন?। সদৃক, রুচিকর অগ্নিকর 
খবরের হিতকর পিত্তনাশক বাষুনাশক গুরুপাক মুষ্টতম ও বলবর্ধন- 
কর। বিষান্দন, মুখপ্রিয় সুগন্ধি মধুর স্সিপ্ধ কফকর গুরুপাক 

বাযুনাশক তৃপ্ডিকর ও বলকর। গোধুমচূর্ণ-সম্বন্ধীয় ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, 

বৃহণ বাু ও পিত্তনাশক এবং বলকর। ইহা'দিগের ম্ধধ্য ফেণক' 
অর্থাৎ গুড়-সংমিশ্র খাদ্য দ্রবা, অন্তিশয় মুখপ্রিয় হিতকারক ও 

লঘৃপাক । . মুদগ প্রভৃতি বেসবার সকলের খ্রীধ্যে পর্ণ, ঝিষ্টভী 

এবং বেসবার মাংস:সহিত. হইলে সম্পূর্ণ কহে। . ইহা গুরুপাক 

এবং বুংহণ। পালল (পিষ্টক-বিশেষ) * শ্রেম্া-জনক, শঙ্ুলি (প্িক- 

ভেদ) কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী, অতিশয় বলপ্রদ নহে 

এবং বিশেষরূপ গুরুপাঁক"। বৈদল (পিষ্টক-ভেদ)* লঘুপাক, কষায়- 

রস-বিশিষ্ট ভ্াবং বায়ুর সঞ্চারকর। মাথকলাই-সংক্রান্ত পিষ্টক সকল, 
বিউভী পিত্ত গুণবিশিষ্ট শ্লেশ্সানাণক মলের সঙ্গতিকর বলকর শুত্রবৃদ্ধি- 

কর এবং গুরুপাক। কৃর্চিক অর্থাৎ ছুপ্ধ বিকার-জানতি খাদ্য প্রব্য 

সকল গুরুপাক এবং অতিশয় পিন্তকর নহে। অস্কুরিত দ্রব্যোৎপন্ন 
ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক বায়ু ও পিত্বকর বিদাহী ও উতক্লেশম্জনক, 

রুক্ষ, এবং টৃষ্টির দোষকর। ঘ্বৃতপক খাদ্য দ্রব্য সকল হ্বদ্য সুগন্ধি 

গুক্রবৃদ্ধিকর লঘুপাক, বাধু ও পিত্ত নাশক বলকর' এবং বর্ণ ও 
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ছুষ্টির প্রসন্নকর। তৈলপক খাদ্য দ্রব্য সকল বিদাহী গুরুপাক পরি- 
পাকে কটুরস-বিশিষ্ট, উষ্ণ বায়ু ও দৃষ্টি নাশক পিত্তকর এবং ত্বকের 
দোষজনকু। ফল মাংস চিনি তিল মাষকলাই দ্বার উপসংস্কত 
ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বলকর গুরুপাক বৃংহণ ও হৃদয়প্রিয়। কপাল ও 

অঙ্গার পন্ক থাদ্য দ্রব্য 'লঘুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। স্পঞ্ক 

হইলে লঘু ও অতিশয় লঘুপাক হয়। কিলাট (ছান্বা) প্রভৃতি 

ছুপ্ধ-বিকার-ঙ্জাত থাদ্য সকল গুরুপাক ও কফের, বর্ধনকর । 

কুক্মাষ (১) বাতকর রুক্ষ গুরুপাক এবং মলের সঙ্গতিকর। 'বাট্য 
(ভৃষ্টযব). উদাবর্ত-রোগ-নাশকু, কাশ পীনস ও মেহনাশক। 

ধানোনুষ্ব, লঘুপাক এবং কক ও মেদের বিশোধনকর। সকল 

প্রকার সু (ছাতু) বৃহণ, বৃষ্য, তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক, 

গলাধঃকরণ মাত্রে বলকর, ভেদক ও বাযুনাশক। এ.সক্ভু তরল 

না হইয়া! পিগাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং খর অর্থাৎ কঠিন হইলে 
অত্যন্ত লঘুপাক হয়। শুক্তর অবলেহিক1 অর্থাৎ জিহ্বাগ্র দ্বারা 

শ্বাদন-যোগ্য শক্ভু, *কোমলত্ প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ (খই) 

ছর্দি ও অতিসার নাশক অগ্নিকর, কফনাঁশক বলকর, কবায় ও মধুর 

রস-বিশিষ্ট লঘুপাক তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজসভ্জু, তৃষ। ছদ্দি 

দাহ ঘন্ম ও রোগ নাশক, রক্তপিত্তনাশক এবং" দাহ ও জ্বর বিনাশক। 

পৃথুক (চিপিটক) ; (২) গুরুপাক স্িগ্ধ বৃহণ কফের বর্ধনকর 
ক্ষীরভাব প্রযুক্ত বলকর বাযুনাশক এবং মলের সঙ্গতিকর। নূতন 

তগুল অতিশয় ছুর্জর, 'মধুর-রসবিশিষ্ট ও বৃহ্ণ। পুরাতন তুল 

সন্ধানকর ও মেহনাশক। দ্রধ্যের সংযোগ সংস্কার ও বিকার 
রঙ 

৬ এ ৭ পপাপপিাপপিপীশিপিশিপস স্পা স্পপীপল লা শশা শা শপ পিসী 
পপ এ শিতি 

(১) অর্দনিদ্ধ গোধুমাদি। যথা--“অর্ধান্মিননাশ্চ গো ধূম। অন্যে চ চণকাদয়। কুলাষ 

ইতি কথ্যন্তে” ইত্যুক্তেষু অন্ধন্িন্নগোধূমাদিযু। 

(২) ছিন্বিন্নমন্নং পৃথুকম্ ইতি স্মৃতিঃ। 



২৫৮ সশ্রুত। 

বিবেচন! করিয়া কিংবা কারণ বুঝিয়া ভোক্তার ইচ্ছান্থসাঁরে অনেক 
দ্রব্যের উৎপাদ্কত্ব-হেতু শাস্্ান্সারে ভক্ষ্য দ্রবা সকল নির্দেশ 

করিবে। ইহার পর সকলপ্রকার অন্ুপান উপদেশ করিতেছি___ 

কোন কোন মনুষ্য অশ্নরদ পরিত্যাগ করিয়া মধুর-রসে আসক্ত 

হয় এবং কেহ বা অশ্নও মধুর উভয় রসে পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদিগের 

পথ্য নানাপ্রকার। শীতল ও উষ্ণ জল, আসব ও মূদ্য, যুষ, ফলা 
ও ধান্যান্ন এবং ছগ্ধ, এই দমকল রসের মধ্যে, ফাহার পক্ষে ফে অন্ুপান 

হিতকর হইবে, ধীর বৈদা, ব্যাধি কাল ও সেই সেই ভোজ্য দ্রব্য 

সকল নির্ণয় করিয়া মাত্রান্থুদারে তাহাকে তাহাই প্রদান করিকে। 

নির্মল ও পরিষ্কার পাত্রস্থিত জলই সকল অনুপাঁনের মধযো শ্রেষ্ট । 

লোকের জন্মাবধি, তোয়াত্মক সকল রসই প্রশস্ত পথ্য । ' অর্থাৎ শিশ্ত 

হইতে বৃদ্ধতম পর্য্যন্ত পকল বয়সের বাক্তিকেই রসময় অন্ুপান সেবন 

করান যাইতে পারে । অন্থপানের মধ্যে এই সরল সজ্ষেপে বলা 

হইল; ইহার পর বিস্তারিতদ্ধপে বিধান করা যাইতেছে ___- 

. সকলপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ ভোগনের পক্ষে উঞ্জল অন্ুপান 
প্রশস্ত; কেবল ভল্লাতক (ভেলা) ও তুবরক শ্নেহ'তভোজনের পক্ষে 

উহা অপ্রশস্ত। কেহ কেহ তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে বৃষ ও 

অশ্্র কাঞ্জিক অন্ুপান.বলেন। মধু এবং সর্বপ্রকার পিষ্টান্ন ভোঙ্নের 

পক্ষে, দধি পায়স ও মদা দ্বার৷ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, 

এবং বিষপায়ী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, শীতল জগ অনুপান বিধেয়্। 

কেহ কেহ, পিষ্টান্ন এবং'শালি মুদগ গ্রভৃড়ি ভোজনকারী ব্যক্তিদিগের 
পক্ষে, শ্রীতল জল ছুগ্ধ কিম্বা! ঘাংসের রস অন্ুপান বলেন। যুদ্ধ, 
পথশ্রম ও আতপ-জনিত সন্তাপে এবং বিষ ও মদ্য জাত রোগে, 

মাষকলাই প্রভৃতি অন্ুপান কিংবা ধান্যান্ বা দধিমস্ত অনুপান পথ্য । 

সর্বপ্রকার মাংসের পক্ষে, .মদা-পানাভ্যন্ত ব্যক্তিদিগের মদ্যই পথ্য, 

এবং মদ্য-পানে অনভ্যন্ত বাক্তিদ্িগের পক্ষে শীতল জল কিংব! 



স্বশ্রুত। ২৫৯ 

ফলায় পথ্য। ঘর্ধা্রাস্ত পথশ্রাস্ত এবং অধিক কথোপকথন ও স্ত্রী 

ংসর্গে ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্ীরই অমৃততুজ্য পথ্য। নুরাক্রশ 

অথচ স্থল ব্যক্তিদিগের পক্ষে, মধৃদক (মধুর পান) অন্ুপান। 
নীহ্রাগ ব্যক্তিদিগের পক্ষে চিত্র (চিতা) পথ্য । বায়ু-পীড়িত ব্যক্কি- 

দিগের পক্ষে ্সিগ্ধ অথচ উষ্ণ দ্রবা,' কফ-পীড়িত ব্যক্তিদ্রিগের পক্ষে 

রুক্ষ অথচ উষ্ণ দ্রব্য, এবং পিন্ত-পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মধুর 
অথচ শীতল দ্রব্য, উত্তম পথ্য। রক্তপিত্তরোগক্রান্ত ব্ক্তিদ্িগের 

পক্ষে, দুগ্ধ ও ইক্ষুরন পথ্য । এবং বিষ-পীড়িত ব্যক্তিদ্িগের পক্ষে, 

অর্ক (আকন্দ) সেলু (শ্রেম্ম তক),ও শিরীষের আসব. পথ্য । 

ইহার পর বর্গ সমুদায়ের পৃথক্ পৃথকৃ অন্ুপান আন্মুপুর্ব্বিক 
বলা যাইতেছে 

বর্গ সকলের মধ্যে, পূর্বোক্ত শশ্তজাতির এবং বদরামন ও বৈদ- 

লেৰ (পিইক-ভেদ) পক্ষে, ধান্যায় অন্থপান। জঙ্ঘাল ও ধন্বজ 

(মরুদেশ-জাত) পশুর মাংঙনর পক্ষে, পিপ্পলীর আসব অন্ুপান। 

বিষ্ষির অন্তর মাংসের পক্ষে, কোল ও বদরের আদব অন্পান। 
গ্রভুদ জদ্ধর মাংসের পক্ষে, ক্ষীর-বৃক্ষের আসব অন্ুপান4 গুহান্রায 
জন্তর মাংসের পক্ষে, খঙ্জর ও নারিকেলের আদব অন্ুপান। প্রসহ 

জন্ধর মাংসের পক্ষে, অশ্বগন্ধার আসব অন্যপান। পণমৃগের মাংসের 

পক্ষে, কষ্ণগন্ধার (শোভাঞ্জন* বৃক্ষের) আসৰ অন্ুপান। বিলেশয় 

জন্ধর মাংসের* পক্ষে, ফলসারের আসব অন্ুপান । একশফ জন্তর 

মাংসের পক্ষে, ত্রিফলার* আসব অনুপান। অনেকশফ জন্তদিগের 

মাংসের পক্ষে, খদিরের আসব অন্ুশান। কুলচর জন্তর্দগের মাংসের 

পক্ষে, শৃঙ্গাটক . (পানীফল) ও কসেরুকের (কেন্থুর) আসব অনু- 

পান। কোশ-বাদী ও পাদী (যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে) জন্তর 
মাংসের পক্ষেও পানীফল ও কসেরকের আসব অনুপান। ' গ্লব জন্ত- 
দিগের মাংসের পক্ষে, ইক্ষুরসের আব অন্ুপান। নদীতাত জন্ত- 



২৬০ স্থশ্রুচত। 

দিগের মাংঙ্ষের পক্ষে, মৃণালের আসব. অগ্রপান । এবং সমুদ্র-জাত 
জন্তদিগের মাংসের পক্ষে, মাতুলুঙ্গের আসব অন্ুপান । 

অম্ন ফলের পক্ষে, পদ্ম ও উৎপল-কন্দের আসব অনুপান। 

কথায় ফলের পক্ষে, দাড়িম ও বেত্রের আসব অন্থপাঁন।. মধুর ফলের 
পক্ষে, ত্রিকটু-যুক্ত কন্দের আসব অন্ুপান। তাল-ফলাদির পক্ষে, 

ধান্যান্ অন্গুপান। কটুক (ঝাল) ফলাদির পক্ষে, দুর্ববা নল ও বেত্রের 

আসব অন্ুপান। পিপ্পল্যা্দি ফল্্রে পক্ষে, শ্বদংস্রা (গোক্ষুরী) 

ও বন্থকের (অর্ক-বৃক্ষ) আদব অন্থুপান। কুম্মাণ্ড প্রভৃতি ফলের 

পক্ষে, দাবর্বা (দারুহরিদ্রা) ও করীরের আদব অন্থুপান। চুচ্চ, 

প্রভৃতির পক্ষে, লোধ্রের আসব অন্ুপান। মণ্ডকপর্ণী প্রন্থৃতির পক্ষে, 

মহাপঞ্চমূলের আসব অন্ুপান। জীবস্তী প্রভৃতির পক্ষে, ত্রিফলার 

আসব অন্কপান। কুন্ুম্ত শাকের পক্ষেও ভ্রিফলার আসব অন্থপান। 

তালমস্তকাদির (তাল থজ্ভুর প্রভৃতির মাথি) পক্ষে, অশ্লফলের 

আসব অনুপান। সৈন্ধবাদির পক্ষে, স্ুরাসব ও কাঞ্জিক অন্ুপান। 

এবং জল সর্বত্রই অন্ুপান। 

* সকল অন্পানের মধ্যে বৃষ্টির জলই উত্তম। যাহার পক্ষে যে জল 

হিতকর, তাহার পক্ষে সেই জলই পথ্য। বাত ও কফে উঞ্চজল পথ্য, 
পিত্ত ও রক্তে, শীতল জল পথ্য । আহার-দোষ-বিশিষ্ট, গুরু কিংব' 

অপরিমিতই হউক, বথোক্ত অনুপার্নের দ্বারা সেই তুক্ত অন্ন অন] 

যাসেই জীর্ণ হইয়া! থাকে । অন্ুপান, সম্যক্রূপে * সেবিত হইঞ্চে 

রুচিকর বুংহণ বৃষ্য দোয-সঙ্ঘাতের ভেদক তৃপ্তিকর মার্দবকর শ্রম ও 

কলম নাশক সুখজনক অগ্থিকর দোষের শান্তিকর অতিশয় পিপাসা 
শাস্তিকর বলকর ও বর্ণকর হইয়া থাকে । অন্গপান অগ্রে গীত হইলে 

শরীর কর্ষণ করিয়। থাকে । মধ্যে সেবিত হইলে সমভাবে থাকে 
পশ্চাৎ পান করিলে বর্ধন করিয়া থাকে । অতএব বিশেধরূপে বিবে 
চন! করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। যাহার! দ্রব পদার্থ পান করে না! 



ইত ২৬১ 

ভাহাদিগের অন্ন আকুল্ন স্থরত্বপ্রাপ্ত ও পীড়াজজনক হয়; অতএব অস্গু- 
' পান সেবন করা উচিত। শ্বাস ও+ কাস রোগী ব্যক্তির পক্ষে এবং 

জক্রব্র (১) উর্ধভাগ-গত-রোগে" অন্ুপান সেবন অবিধেয । ক্ষতোরস 

ব্যক্তি, প্রসেক্ষী, (যাহার মুখ ও নাসিক ভ্বারা জল-জ্রাব হয় এরূপ 
ব্যক্তি) এবং যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে, অনুপান- 

সেবন অবিধেয়। অন্ুপান সেবন করিয় পথ-ভ্রমণ, অধিক কথোপ- 

কথন, অদ্যয়ন, গান ও নিদ্রা অবিধেয়। এই সকল করিলে সেই 

অনুপান কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে থাকিয়া! আমাশয়কে দূষিত করে এবং 

কম্পন, অগ্নির অবসন্নতা, ছন্দি (বমন) প্রভৃতি নানা রোগ উত্পাদন 

করিয়া থাকে । 

যে সকল ব্যক্তি, স্থকুমার বিলাসী ও চির-স্খাভ্যন্ত, তাহার! 

পারিশ্রমিক-কার্ষ্যে নিশ্চেষ্টতা-বশতঃ মন্দাগ্রি ও রোগাক্রান্ত হইয়া 

থাকে । অতএব, কোন্ কোন্ দ্রব্য গুরুপাক ও কোন্ কোন্ দ্রব্য 

লঘুপাক, এই চিন্তা করিয়া, স্বভাব, সংস্কার, মাত্রা ও কালানুসারে 

অনুপান সেবন করা তাহাদিগেরই পক্ষে একান্ত বিধেয়। কিন্তু যে 

সকল ব্যক্তি বলবান্ পরিশ্রমী দীন্তাপ্রিবিশিষ্ট এবং থর অর্থাৎ কঠিন 

দ্রবা ভক্ষণ করিয়া! “কালাতিপাত করে, তাহাদিগের পক্ষে আহারীয় 

দ্রবোর. গুরুত্ব লঘ্ৃত্ব বিবেচনাপূর্ব্ক অন্ুপান-সেবনের আবশ্যকতা 
নাই। 

ইতি সব্বান্ুপানবর্ণ। 

ধন্বস্তরি কহিলেন, হে*বৎস স্থৃশ্রত! ইহার পর আহার-বিধি. 

বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ ্কর। 

বিশ্বস্ত-গন-পুর্ণ অসক্কীর্ণ ও পবিত্র, এরূপ মহানস অর্থাৎ পাকস্থান 

কর] কর্তব্য । সেই স্থানে বিশ্বস্ত লোক দ্বার উত্তম.ও নানা-গুণ-যুক্ত 

তক্ষ্য অন্ন রন্ধন করাইয়া, চিকিৎসক 'মতি পবিভ্রস্থানে অতি 
স্পিপ্প 

(১) স্বন্ধ ও কক্ষের সদ্ধিদ্থানকে জক্র বলে। 
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গোপনে সেই অন্ন সংস্থাপন করিবেন। অনস্তর সেই দিদ্ধাপে বিধ- 
নাশক ওধধ স্পর্শ করাইয়া, তাহার বিষ নাশ করিয়া, তালবন্ত 

দ্বারা,বীজন করত তাহাতে জল প্রোক্ষণ করিবে । পশ্চাৎ সিদ্ধমন্ 

(১) দ্বারা পুত করিয়া! আহার করিবে। 

ইহার পর আহার-রচনার বিষয় সম্যকৃরূপে বলিতেছি। পাচক, 

ষে ষে পাত্রেযেসকল ভক্ষয ও পানীয় পরিবেশন করিবে তাহ। 

বলা যাইতেছে ___কাষ্জায়সে অর্থাৎ অযস্কান্ত মণিময় পাত্রে 
গ্বত দিবে। পানীয় ভ্রব্য রজতময় পাত্রে প্রদান করিবে। ফল 

সকল ও অন্তান্ত সকলপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য বৈদল পাত্রে প্রদান 

করিবে। পরিশুষ্ষ ও প্রপিগ্ধ (প্রলিপ্ত) দ্রব্য সকল স্থ্বর্ণময় পাত্রে 

র্[খিবে। প্রপ্রব (তরল) ও রসময় পদার্থ সকল রজত-পাত্রে দিবে । 

'কটুর (২) ও খড় (৩) এই সকল প্পরস্তরময় পাত্রে প্রদান করিবে। 

স্থশীতল ও সুপ ছুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দিবে । পানীয় জল, পানক, 

(গুড় মধু চিনি প্রভৃতির পানা) ও মদ্য, এই সকল, মৃগ্নয় ব! কাঁচ 

ও স্ষটিকময় শীতল ও স্থন্দর পাত্রে প্রদান করিবে । বৈদূর্য্যময় পাত্রে 

রাগষাড়ৰ ও সদৃক্ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য সকল দিবে। এবং মন্ুখস্থ 
নির্মল স্থবিস্তীর্ণ মনোরম পান্রে, কুপ্ধৌদন (হুপমিশিত অন্ন) এবং 

স্থসংস্কত প্রদেহ (প্রলেপ) সকল দিবে। ফল ও অন্যান্য সকল 

ভক্ষ্য দ্রব্য এবং পরিশুক্ক খাদ্য সকল, ভোজনকারী ব্যক্তির দক্ষিণ 

পার্খে নাজাইয়। দ্রবে। প্রদ্রব, রস, পানীয়, পানক, দুগ্ধ; খড়, যুষ, 
 স্ সি পাপ কী রী 

(১) তত্ত্রশান্্রোত দিদ্ধাদিচক্রগ্িত সাধকন।মের আদ্যাক্ষরযুক্র মস্ত্রবিশেষকে 

সিদ্ধমহ্ন কহে। 

(২) তত্র, দধিনর ও ব্যঞ্জন, এই সকলকে কটর বলে। 

(৩) পূর্বোক্ত পানীয়-বিশেষ । যথা।তক্র কপিথ চাঙ্গষেরী (নেবু-বিশেষ) 

মরিচ কৃ্চজীর। ও চিতা এই নকল উত্তদরূপে পাক করিক্া সুপ প্রস্তুত করিলে 

তাহাকে খড় কহে। 
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এবং অন্যন্য পেয় দ্রব্য সকল বামপার্খে সাজাইয়। দিবে । সকল- 
প্রকার গুড়জাত খাদ্য দ্রব্য প্লাগষাড়ৰ ও শষ্টক (ঘ্বত ও জল মিশ্রিত 
শালিচুর্ণ) (১) প্রভৃতি সম্মুখে অথব। দক্ষিণ ও বাম এই উভয়ের 
মধ্য স্থাপিত করিবে । ও | 

বুদ্ধিমান বৈদ্য এইরূপে আহার রচন1 করাইয়া রমণীয় শুভজনক 
পবিত্র জনত1 পিহীন ও সুগন্ধি পুষ্পভূষিত সমতল প্রদেশে ভোক্তাকে 

লইয়া গিয়!, স্ুনংস্কত স্থুরস মনোমত বিশুদ্ধ নাতিশীতোষ্ সদ্যপক্ক 

হিতকর আহারীগ্ দ্রব্য ভোজন করাইবে। মধুর-রপাক্ত দ্রব্য সকল 
অগ্রে ভোব্পন কারবে, অন্ন ও লুবণ রপ মধ্যে ভোক্সন করিবে এবং 

পারশেষে অবশিষ্ট রপ সকল ভোঠন করিবে, বৈদ্যেরা ইহাই ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । বুদ্ধিমান্ ব্যক্ত দাড়িম প্রভাতি ফল সকল অগ্রে ভক্ষণ 

করিবে, অনন্তর পানীয় সেবন করিবে, পশ্চাৎ বিবিধ তক্ষ্য ভোজ্য 

আহার করিবে । কেহ কেহ হহার বিপরীত নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার! 

বলেন গাঢ় পদার্থ নকল অগ্রে ভোজন করা উচিত4 ভোজনের 

প্রারন্তে মধ্যে ৰা শেষেই হউক, ফলের মধ্যে, স্বাস্থ্যকর দোষ-নাশক 

আমলক ফল ভেঃজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল বিষ শালু কন্দ ওইক্ষু 
প্রভৃতি, আহারের পুব্বে ভোজন করিবে, আহারাবসানে এ সকল 

কখনই সেবন করিবে না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে 

সমভাবে স্থথে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনাপূর্বক অ+পন 

প্রকৃতির অনুগত ক্সিপ্ধ, দ্রব-প্রধান, লঘু ও উঞ্ঝ দ্রব্য সকল সত্বর 

ভোজন করিবে । এইপ্রুকার অন্ন, বথাকালে ভুক্ত .হুইলে তৃপ্তিকর 

হয়, এবং ভুক্ত-খাক্তর পীঙাকর হম না। লঘুত্রব্য শীন্ব পরিপাক 

হয়, ম্নিঞ্ক ও উঞ্চ দ্রব্য বলকর ও অগ্নিকর। সত্বর ভোজন করিলে 

ভুক্ত অন্ন সমকালেই “পরিপাক হয়। দোষ-শুন্য দ্রব-প্রধান দ্রব্য 
সকল স্থখে জীর্ণ হয় । এবং মাত্রানুসারে সেবিত অন্ত ধাতুর সমতা 

পপ পপ এ পলিপ পাসে পপ পা স্পা পাশ সাসপপা পাশা 

(১) শালিচুণং স্বতং ভোয়ং মিশ্রিতং শউকং বদেৎ। ইতি ভাঁবপ্রকাশঃ। 
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বিধান করিয়া! থাকে। যেসকল খতৃতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই 
সকল খতুতে খতুদোষ-খগ্ুনের উপযোগী ভোজন ভ্রবায প্রীতঃকালে 

ভোজন করিবে । যে সকল খতুতে দিব! অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল 

খতুতে তৎকাল-বিহিত ভোজ্য-দ্ব্য সকল অপরাহে ভোজন করিবে। 
এবং যে সকল খতুতে দিব। রাত্রি সমান, সেই কালে অহোরাত্র সমান 

বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে । অপ্রাপ্ত কালে অর্থাৎ ক্ষুধা হই- 

বার পুর্বে এবং অতীত কালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গ্রত হইলে 

কখনই ভোজন করিবে না, অর্থাৎ যথা-সময়েই ভোজন করিবে। 

এবং অল্প বা অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না অর্থাৎ পরিমিত 

ভোজন করিবে। অপ্রাপ্ত কালে শরীর লঘু হয় না, সুতরাং তৎ. 

কালে আহার করিলে নান] ব্যাধি জন্মে, এমন কি-মৃত্যু পথ্যস্তও 

ঘটতে পারে । অতীত "কালে জঠরাগ্রি বায়ু দ্বার আচ্ছন্ন থাকে, 

সুতরাং তত্কানে আহার করিলে তুক্ত অন্ন অতি কষ্টে পারপাক হয়, 

ও দ্বিতীয়বার» ভোজনের ইচ্ছ। থাকে না। অল্প মাত্রায় ভোজন 

করিলে অসন্তোষ জন্মে ও বলক্ষর হয়। অধিক মাত্রায় ভোজন 

করিলে আলস্য জন্মে, শরীর. ভার বোধ হয়, আটোপ অর্থাৎ বাধুজনা 

উদ্র আশ্মাত হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দিব! 

ও.রান্রিকালে সমর ও দোষারঁদ বিভাগ করিয়া, এই সকল দোষ- 

বজ্জিত পূর্বোক্ত-গুণ-সম্পন্ন স্থুসংস্কত অন্প ভোঞ্জন করিবে । অচোক্ষ 
(নিঃসার), দোষ-ঘুক্ত, উচ্ছিই্, পাষাণশ্ভুণ বা লেষ্র বিশিষ্ট) দু 

(বে দ্রব্য ভোঞ্জন করতে প্রবৃত্তি না হর), পযুণষিত, শ্বাদ্রস- 
বিহীন ও হুগন্ধধুক্ত অন্ন 'ভোঞ্জন করিবে না।. অধিক দিদ্ধ বা অল 

পিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ উপর্ূগ্ধ (আক1) অন্ন ও স্বাতুরস-বিহ!ন 

অন্ন ভোঞ্জন কারবে না। শীল অন্নঃক পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া তোজন 
কাৰবে না। উন্তরোন্তর শ্বাঠতর আহার হভোক্জন করিবে। আহার 

করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মুখ গ্রক্ষালন করিবে । কারণ, জিহবা! বিশুদ্ধ 
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হইলে অন্নে উত্তম রুচি হয়। প্রথম একপ্রকার দ্বাছু বর্ভৃক জিহ্বা! 
তর্পিত হইলে, অন্তপ্রকার শ্বাছুর উত্তমরূপে উপলব্ি হয় ন1। 

অতএব মধ্যে মধ্যে মুখ প্রক্ষালন করিবে । অন্ন স্বাহু হুইলে, প্রিয়তা, 

বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সখ জন্মায়, অস্থাছ হইলে, ইহার বিপরীত 
হুয়। একবার যে দ্রবা ভোজন করিয়! পুনর্বার আকাঙজ্ষা কর! 

যায়, তাহাকেই ম্বাছ ভোজন বলে। ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজ- 

নের পর জল পান করিবে । আচমনের কালে দত্তের অন্তর্গত অন্ত 

অলে মলে বাহির করিবে । তাহ। না করিলে মুখে ছর্গন্ধ জন্মে। 

ভোজন করিলে কফ, জীর্ণ হইলে, বাধু ও বিদগ্ধ হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়.। 

অতএব তোজন ন! করিলে শ্লেম্মার শান্তি হয়। ধুমের দ্বারা, ব৷ কষায় 

কটু তিক্ত রনের দ্বারা, বা কোল কর্পুর লবঙ্গ ও স্থমনঃ ফলের 

সহিত, অথবা কষায় কটু তিক্ত সুখ-সংশোধন-কর রসের সহিত, সুগন্ধ 

ভান্ুল-পত্র সেবনের দ্বারা, মুখ শোধন করিবে । ভোজন করিয়! 

ভোজনের শ্রন বিগত হওয়। পর্য্যস্ত রাঁজবৎ (স্বচ্ছন্দ) আসীন হইবে । 

তদনস্তর শতপদ গমন করিয়। বাম-পার্ে শয়ন করিবে । ভুক্ত ব্যক্তি 

মনোইভিলধিত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবন 'করিবে। অপ্ররিক়্ 

শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবনে, বা অশুচি অন্ন গ্রহণে, ব। ভোজনাস্তে 

অতিশয় হাহ করণে, বমন হয় | দ্রব-প্রধান অন্ন (দ্রব দ্রব্য অধিক 

এবং অন্নভাগ অল্প) ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। 

তোঞজনের পরেই গ্রনিবা আতপ সেবন, বা সন্তর্ণ, ব। যান বাহনের 

দ্বার গমন করিবে না। ' এক রসই নিয়ত সেবন করিবে না। শাক 

নিকৃষ্ট অন্ন ও অস্স-রস ভোজন ঝরিবে না। একবারে একটামান্ত 

রস অথবা একত্র সমস্ত রস ভোদন করিবে না। একবার ভোজন 
করিয়া, অগ্রির দীপ্তি না হইলে পুনর্ধ্বার অন্ন গ্রহণ করিবে ন!। ভুক্ত 
অর বিদগ্ধ হইলে (অন্ন-রস হইয়] গল] জলিলে) অগ্নি নাশহয়। কঠিন 
ব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে না। পিষ্টা্ন ভোজন করিবে 

৩ 
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না, অথবা অল্প মাত্রায় ভোজন করিয় দ্বিগুণ জল পান করিবে, 

তাহাতে অনায়াসে জীর্ণ হয়। পেয় লেহ চূষ্য চর্ক্য এই চতুব্বিধ 
আহার উত্তরোত্তর গুরুতর। গুরুপাক দ্রব্য অদ্ধ পরিমাণে ভোজন 

করা হিতকর, ও লবু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করিবে । অতি- 
শর তরল দ্রবদ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক হয়ন।। দ্রব-প্রধান 

প্রব্য শুষ্ক হইলে সম্যক ভোজন করা যাইতে পারে । অতিশয় শুষ্ক 

অন্ন অত্যন্ত হইলেও উত্তম পরিপাক হয় না। 

পিতীকৃত বা অসমাকৃরূপে ক্রিন্্র হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। অথবা 

পরিপাক-কালে অন্নবাহী পথে যে পথের দ্বারা জঠর মধ্যে অন্ত 

গ্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে, অথব1 অন্ত কোন বিদাহী অন্ন ভোজন 

করিলে, অন্ন বিদগ্ধ হয় ॥ শুক বিদগ্ধ ও বিষ্স্তী (গুরুপাক) অন্নের 

ঘবারা অগ্রিনাশহয়। অপক বিদদ্ধ ও খিষ্টন্ধ অন্ন, বাত পিত্ত শ্লেম্মার 

সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্মায় । অতিশয় জলপান করিলে, অকালে 

ভোজন করিলে, মল মুনত্রপ্ বেগ ধারণ করিলে, বা সময়ে শিদ্রা না 

হইলে, লঘু ও স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথাকালে ভোনন করিলেও 

পরিপাক হয় না। ঈর্ষা ভয় ব৷ ক্রোধ জান্সলে, লোত্ত রোগ ব৷ 

দৈন্যতার দ্বারা পীড়ত থাকিলে, অন্ে দ্বেষ থাকিলে, অন্ন সম্যকৃপ্ূপে 

পরিপাক হয় না। ভুক্ত অন্ন, মাধুধ্য-ভাবাপন্ন হইলে আম বল। যায়, 

ও অম্র-ভাবাপন্ন হহলে বিদগ্ধ বলা বায়। ভুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ পাক 

হইয়া অতিশয় তোদ ও শুল সহকারে বিষ হইয়। থাকে, তাহ! 

বদ্ধ ও কুপিত বায়ুর কার্য । তঙ্কালে উদগার-শুদ্ধি হইলেও (উদগারে 

কোনপ্রকার গন্ধ ব। রল না! থাকিলেও) যাবৎ হদয়-দেশের তার 

থাকে, তাবৎ আহাধে রুচি হয় না। পাকস্থলীর অবশিষ্ট রম কতক 

নাসিক] হইতে কফ শ্রাব সহকারে যে অলীরণ দোষ জন্মে, তাহাকে 

চতুর্থ প্রকার 'অলীর্ণ বল। যায় (-)। মুচ্ছা। প্রলাপ বমনেচ্ছ। প্রসেক 
সপ আজ পপ পপ পপ পপ ০ - শা্াাশাদীসী শিস ২৮ ৩টি পিপল ও পাপী ০৭ তিশা 

(১) €ক্ানপ্রবারে পাঁরপাকের [বলব ব। ব)াথাত ঘটিয়। ৰা কুপিত ইহ্জে। 
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শরীরের আবদরতা, 'অজীর্ণের হারা এই সকল উপদ্রব এবং মৃত্যু 
পর্যান্তও ঘটে । আমাক্দীর্ণ হইলে লঙ্ঘন কর্তব্য, বিদগ্ধ হইলে বমন 

কর্তবা, বিষ্টন্ধ হইয়া! থাকিল সম্বেদ করান কর্তব্য । অবশিষ্ট রস্ 

কর্তৃক অন্গীর্ণ জন্মিলে শয়ন করিয়া! থাকিবে, লবণাক্ত উঞ্জল পান 

করিয়া বমন করিবে, ও যাবৎ স্বাস্থ্য লাভ নাকরে তাবৎ অনশন 

থাকিবে । যাবৎ শরীর লঘু ও প্রকুতিস্থ ন৷ হয়, তাবৎ আহার করিবে 

না। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সমাশন বলা যায়। 

অধিক হটক বা অল্প হউক, অকালে আহার করিলেই বিষমাশন বল? 

যায়। তুক্তদ্রব্য পরিপাক না 'হইতে হইতে ভোজন করিলে অধ্য- 

শন কহে । এই তিনটা অহিতাচারের দ্বারা জীবন ক্ষয় হয় অথব! 

নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জলের দ্বার! 

পরিপাক হয়। শীতলতার দ্বার! পিত্ত নাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ র্রিন্গ 

হইয়া অধোভাপে গমন করে । ভোজনমাত্রে হৃদয় ক ও গলদেশ 

জ্লিতে থাকিলে দ্রাঞ্ষা ও হরীতকী অথবা মধু ও হরীতকী লেহন 
করিবে । স্সিগ্ধ বলবান্ প্রাণীর অজীর্ণ হইবার আশঙ্ক! হইলে প্রাত£:- 

কালে বা ভোঙ্জনান্তে শুহী ও অভয়! হরীতকী ভক্ষণ করিবে। অল্প 

বিবদ্ধিত অপকক দোষ লীন হইয়া থাকে, তাহাতে অগ্নির পথ আবৃত 

হয় না। ততৎকালে অজীর্ণেও ক্ষুধা! হয়। সেই ক্ষুধা অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি 

বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার পক্ষে বিষ-তুল্য হয়। 

অতঃপর দ্রব্যের যে যে গুণের দ্বারা যে যেবক্রিয়! হয়, তাহার 

বিস্তার কহিতেছি। সেই'সকল ক্রিয়ার দ্বার! দ্রব্যের গুণ অনুমান 

করা যায়। শৈত্য-গুণে হলাদন স্স্তন এবং মুচ্ছ! তৃষ্ণা শ্বেদ ও দাহের 
সি শপ 7 পদ পক পা পাপা পিপাপসপ পপ ক পাপপপ সিপিবি 

যতক্ষণ অন-রসের দ্বারা পাকন্থলী তার থাকে, ততক্ষণ সেই কুপিত বায়ু পাকস্থলীতে 

স্বভাবে থাকে। পাকগ্তলীর প্রা সমস্ত রস শরীরে সঞ্চালিত হইলে, (সই 
কুপিত বায়, অবশিষ্ট রস গ্রহণ করিয়! উদ্ধভাগে গমন পুর্ববক মুখ নাসিকা হইকে 

আন্বান জন্মায়। ইহাকে সামান্থতঃ «পেট-গরম" কছে। 
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উপশম হয়, উষ্ণ-গুণ হইতে এই সকলের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়ঃ 

অধিকন্ভ ইহ! পাচন। স্নিগ্ধ গুণ, স্নেহ ও মার্দব-কর, বলকর ও বণকর। 

রুক্ষ ইহার বিপরীত, বিশেষতঃ স্তস্তন ও খর। পিচ্ছিল, জীবশীয় 

বলকর সন্ধানকর শ্রেম্মা ও গুরু । বিশদ ইহার বিপরীত, এবং 

ক্লেদশোষক ও রোপণকর। তীক্ষ, দাহপাক ও আশম্রাব কর। মু 

ইহার বিপদীত। গুরুত্ব গুণের দ্বারা অবসন্নতা, উপলেপ, বল, তৃপ্তি 
ও পুষ্টি জন্মে। লঘু ইহার বিপরীত এবং লেখনকর ও রোপণকর। 

এই দশপ্রকার গুণের ক্রিয়া বলিলাম । এক্ষণে দশপ্রকার দ্রব- 

দ্রবোর ক্রিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর ।. দ্রব ক্লেদকর। সান্দ্র, স্থল ও 

বন্ধনকর । শ্রক্ষ, পিচ্ছিলের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট । কর্কশ, বিশদের ন্যায় 

€ুণ-বিশিষ্ট, স্থথান্বন্ধী এবং ৃশ্ম । ন্নগন্ধ, রুচিকর ও মৃছু। দরগন্কধ 

ইহার বিপরীত এবং হৃল্লা অকচিকর সারক অনুলোম-কারক 

মদকর ও যাত্রার পক্ষে মঙ্গলকর। ব্যবায়ী, সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত 

হইয়। পাক করে। বিকাশী, প্রকুল্পতা সম্পাদন করিয়া ধাতুর বন্ধন 

সমস্ত শিখিল করে। আশুকানী, শীপ্রগামী প্রযুক্ত জলে তৈলের 
ন্যায় দেহে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়। সুগ্ম গুণ, সৃক্ষ্মত| হেতু সুদ শিরাতে 

গমন করে । এই বিংশতি গুণে? ক্রয় যথাক্রমে বলা হইল। 

অতঃপর আহারের গতি নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি। এই পঞ্চ- 

ভূতাত্বক দেহে পঞ্চ-ভৌতিক আহার পঞ্চপ্রকারে পরিপাক হইয়! 
(১) দেহস্থ হ্বীয় স্বীয় গুণ বর্ধিত করে । কফ ও পিত্ত অবিদদ্ধ এবং 

বাষু বিদগ্ধ । আহার সম্যকৃরূপে পরিপাক হইয়। নিঃসার (২) হইলে 

শনীর-পুষ্টি হয়। বিষ্ঠা ও মূত্র আহারের মলভাগ। 

আহারের সার-ভাগের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই সার-ভাগ 

(১) বাযু পিত্ত কফ মল ও মূত্রঃ এই পঞ্চপ্রকারে পরিণত হয়। 

(২) ভুক্ত দ্রব্য হইতে সমস্ত সারাংশ নি£হ্ত হইলে। 
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ব্যান বাধুর দ্বার! বিক্ষিপ্ত হইয়। সকল ধাতু পোঁষণ করে। কফ পিত্ত 
মল স্বদ নখ রোম এবং নেত্র-মল (চক্ষে যে মল জন্মায়) ও ত্বকম্থ মহ, 

এইগুলি ক্রমান্বয়ে ধাতু সমূহের (১) মল। মহামুনি ও রাজধিদিগের 
অভিমত এই বিধি খিনি যত্বপূর্ববক পাঠ করেন, তিনি মহাস্মাগণের 

মধ্যে সুরিসত্তম এবং ভূপতির চিকিৎসা! করিতে সমর্থ । 
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(১) বথ। রসের মল কফ, রক্তের মল পিন ইত্যাদি । 



স্ৃঞ্ুস্ত। 
স্পট ৪০০ 

নিদান-স্থান | 
সাহা টি (8) ৪০. 

প্রথমাধ্যায়। 

বাত-ব্যাধি-নিদান | 
ক্ষীরোদ-সলিল-সন্ভৃত ধার্মিক-প্রবর ধন্বস্তরির চরণদ্বয় বন্দনা করিয়| 

স্থশ্ষত পিজ্ঞাসা করিলেন । হে উপদেশ-কুশল, দেহ-যন্তস্থিত বায়ু 

বিকৃত হইয়1 কুপিত হইলে, দেহ-মধ্যে যে বেস্থান আশ্রয় করে, সেই 

সেই স্থানে থাকিয়া যে ষে ক্রিরা করে, এনং তন্বারা যে যে রোগ 
উৎপন্ন হয়, সেই সকল আপনি কীর্তন করুন। অনস্তর ভিষক-কুল- 

ভূষণ ধন্বস্তরি স্ুত্রতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন । 
ভগবান্ স্বযভূই বায়ু নামে কথিত। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সব্ধগত। 

স্বলোক-কর্তৃক নমস্কত হইয়! সকলের আত্মার স্বরূপে বিরাজ করেন। 
হান প্রাণিসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ । স্বয়ং অব্যক্ত, 

ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ । ইহ] রুক্ষ শীতল লু খর তির্ধ্যক্-গামী 

শব ও স্পর্শ গুণ বিশ, রলোগুণ-বহুল, অচিস্ত্য-শক্তি, দেহস্থ দোষ- 

সমুহের নায়ক, এবং রোগ-সমৃহের রানা । ইনি দেহ-মধ্যে আশ্- 

কাধ্যকাপী ও শবদ্ব বিচরণ-কাপী। পক্াশয় ও গুহ্াদেশ ইহার আলয়। 

দেহ-মদ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে বায়ুর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ 

হয়, তাহা এক্ষণে কহিতেছি, শ্রবণ কর। বায়ু কুপিত না হইলে, দোষ 
ধাতু ও লগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়, 

এসং বার,র ক্রিয়া সকলও সরলতাবে হইতে থাকে । নাম, স্থান ও 

ক্রন্ধ। ভেদে অগ্রি বেব্ূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত, নাম, স্থান, ক্রিয়া 

ও রোগ ভেদে একমাত্র বায়ও সেইরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। প্রাণ 

উদান দমান ব্যান ও অপান, এই পঞ্চ বাধু পঞ্চ স্থানে থাকিয়া দেহী- 
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দিগের দেহ রক্ষা! করে। যে বায়, মুখমধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণ- 

বায়, বলে। প্রাণ-বায়,র দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ ধারণ হয়। এই বায়, দূষিত হইলে প্রায়ই হিকা 
শ্বাস প্রভৃতি তোগ উৎপন্ন হয়। যে বায়, উর্ধদিকে সঞ্চরণ করে, 

তাহাকে উদান-বায় বলে। ইহ! কুপিত হইলে স্বন্ধসন্ধির উপরিস্থিত 
রোগ সকলই বিশেষরূপে জন্মে । আমাশয় ও পকাশয়ের মধ্যস্থলে 

সমান-বায়। অবশ্থিতি করে। সমান-বায়। জঠরস্থিত অগ্নির সহিত 

মিলিত হইয়। ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, এবং তজ্জনিত রস সমূহ 

পৃথক করে। ইহা দূষিত হইলে গুন অগ্নিমান্দ্য অতিসার প্রভৃতি রোগ 
জন্যয়। ব্যান-শায়, সর্ধবাঙ্গে সঞ্চরণ করে, এবং আহার-জনিত সকল 

রন শরীরে বহন করে। ইহার দ্বারা ঘশ্ম-নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্ত 

ক্লাব হয় অথব| পঞ্চণিধ কাধ্যই ইহার দ্বার নিষ্পন্ন হয়। ব্যান-বায়, 

কুশিত হইলে প্রায় সব্বদেহগত রোগই জন্মাইয়! থাকে । অপান- 

বায়ু পককাশয়ে অবাস্থত । ইহার দ্বার মল মুত্র শুক্র গর্ভ ও আর্তঁব- 

শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। ইহ] কুপিত 

হইলে বস্তি ও গুহাদেশে আশ্রিত সকল রোগ জন্মায়। ব্যান ও অপান 

এই ছুই বায় একত্রিত কুপিহ হুইলে, শুক্র-দোষ ও প্রমেহ রোগ 

জন্মায় । সকল বায়, একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন 

করে। 

অতঃপর বায় বিবিধপ্রকারে কুপিত হইয়। যে যে স্থান আশ্রক় 

করিলে যে যে রোগ জন্াগ্র, তাহ! কহিতেছি। বায় কুপিত হইয়া 

আমাশয় আশ্রয় করিলে, বমনার্দি রোগ জন্মায় এবং মোহ মুঙ্ছ! 

পিপাসা হ্ৃন্গ্রহ ও পার্শ২বদেশে বেদনা, এ সকল উপদ্রবও জন্মায় । 

পক্কাশয় আশ্রয় করিলে, অন্ত্রকুল (নাড়ীর শব্দী, নাভিশূল, কষ্টে মল 

মৃত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা, এই সকল উপসর্গ 
জন্মে। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্িয়ের স্থান আশ্রয় করিলে, ইন্দ্রিয-কাধ্যের 



২৭২, সশ্রুত। 

অভাব হয়। ত্বক আশ্রয় করিলে, বিবর্ণতা, অঙগস্ক,রণ, রুক্ষতা, স্বপ্তি 

(ত্বকের সঙ্কোচ ভাব), চুমচুমশব্ধ শ্রবণ, ত্বকে বেদনা, ত্বক তেদ 

(ফাটিয়া যাওয়া) এবং পরিপোটন রেস-নিঃনরণ), এই সকল উপসর্গ 
জন্মায় । শোশিত আশ্রপ্ন করিলে, ব্রণ রোগ জন্মায় । মাংস আশ্রয় 
করিলে, শূল (কনকনানি) বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। মেদ আশ্রয় 

করিলে, ব্রণ ন! হইয়! অল্প-বেদন।-বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। সিরা 

আশ্রয় করিলে, সির! মধ্যে শূল-বেদন1 হয়, এবং সিরা সকল আকু- 

ঞিত ও পূর্ণ হয় (সিরা সকল টানে ও ফুলিয়া উঠে)। স্নায় আশ্রয় 

করিলে, স্তম্ত কম্প শূল ও আক্ষেপ জন্মে। সন্ধিস্থান আশ্রয় করিলে, 

সন্ধি বিচ্ছেদ হয় ও সন্ধিন্থানে শূল ও শোফ অন্মার। অস্থি স্থান 

আশ্রয় করিলে, মস্থিশোষ অস্থি'ভেদ ও অস্থি-শূল জন্মায় । মজ্জ! 
আশ্রয় করিলে, বেদনার কদাচ শান্তি হয় না। বায়, শুক্র-গত হইলে, 

ক্ষরিত (শুক্র-মেহ) হউক বা না হউক, শুক্র বিকৃত হয়। বায়, 

কুপিত হইয়া! দেহ মধ্যে সর্ধত্র গমন করিলে, হস্ত পদ মস্তক ও সমস্ত 

ধাতু-মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চরণ করিয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়। সকল 

স্থানে ব্যাপ্ত হইলে, স্তম্তন আক্ষেপণ তন্দ্রা শোফ ও শূল জন্যায়। 

পূর্বোক্ত সকল স্থানের মধ্যে এক কালে ছুই তিন স্থান আশ্রয় করিলে, 

মিশ্র-রোগ উৎপন্ন হয়। দেহের কোন অবয্নব আশ্রয় করিলে, সেই 

অবয়বের সমস্ত অংশেই রোগ জন্মায়। বায়র সহিত পিত্ত মিলিত 

হইলে, দাহ সন্তাপ ও মৃচ্ছ। জন্মায়। কফের দ্বার আবৃত হইলে, 
শৈত্য শোফ ও গুরুত্ব জন্মায় । কুপিত বায়, শোণিতের সহিত মিলিভ 

হইলে, সুচী-কর্তৃক বিদ্ধ হওনের স্তায় তোদ, স্পর্শ-দোষ (স্পর্শ করিলে 

অসহ বোধ) ও মুগ্ুত| জন্মায়। প্রাণ-বায় পিত্ত কর্তৃক আবৃত 
ক₹ইলে বমন ও দাহ জন্মায়। কফের দ্বার] আবৃত হুইলে, দৌর্বল্য, 
দেহের অবসন্নতা, বিবর্ণত। ও তত্ত্রা জন্মায়। উদান-বায়, পিত্তের সহিত. 

মিলিত হইলে, মৃচ্ছ। দাহ ভ্রম ও ক্লান্তি জন্মায় । কফের দ্বার আবৃত 
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হইলে, ঘর্শের অভাব, লোম-হর্ষণ, মন্দাগ্নি, শীতান্ছভব ও স্তবূভাঁব 

হইয়া থাকে । সমান বায়ুর সঠিত পিন্ত মিলিত হইলে, ঘন্ম দাহ উষ্ণতা 

ও মুচ্ছা জন্মায় । কফের দ্বারা আবৃত হইলে, মল মৃত্রে কফের 

আধিকা ও রোম-হর্ষ হয়। অপাঁন-বাযুর সহিত পিস্ত মিলিত হইলে, 

দাহ উষ্ণতা ও আর্তব-শোণিতের প্রবৃত্তি হয়। কফ মিলিত হইলে, 

শরীরের অধোভাগ ভার হুয়। ব্যান-বাধু পিত্ত কর্তৃক আবৃত হইলে, 

দাহ ও গাত্র-বিক্ষেপ (সর্ধ শগীর প্রসারিত হওয়া বা হাত পা ছোড়া) 

জন্মায়।' কফের দ্বারা আবৃত হইলে, সর্ব-শরীর ভার বোধ ও অস্থি- 
পর্ধের স্তন্ধভাব (চালনা শক্তি, রহিত) হয় ও ইন্দ্রিয় সমস্ত নিশ্চেষ্ট 

হয়। শোক অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ মদ্যপান বা] ব্যায়াম, খতু ও. প্রকক- 

তির বিপগীত আচরণ, ও অতিশয় স্নেহাদি দ্রব্যের সেবন, এককালে 

স্রীদ্গ-বর্জন ও শদীর স্থুল হওন, এই সকল কারণে কোমলাঙ্ক মিথা। 

(নিপ্রয়োজনে) আহার ও বিহারাচারী ব্যক্তিগণের দেহে বাতরক্ত 

কুপিত হয়। 

হস্তী অশ্ব উদ্্রীবা অন্য কোনযানের দ্বারা গমন করিলে, অথবা 

অন্য কোনপ্রকার বাধুপ্রকোপকর কারণ ঘটিলে, বাধু কুপিত হয়। 

তীক্ষ উষ্ণ শয্নক্ষার ও শাকাদি ভোঙ্গনের দ্বারা ব1 পুনঃ পুনঃ সন্তাপা্দি 

সেবনে শোণিত দূষিত হইয়া কুপিত বাযুর পথ রোধ করে। গমন- 

পথ রোধ হুওয়! প্রযুক্ত বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া সেই কুপিত 

রক্তকে আরও দূষিত করে। সেই দূষিত রক্ত দূষিত বায়ুর সহিত 
মিলিত হইয়! বায়ুর প্রাধান্য হেতু বাতরক্ত নামে কথিত হয়। সেই- 

প্রকার পিত্ত শ্লেম্ম! দুষিত হইয়। দুষিত রক্তের সহিত মিলিত হয়। বাত- 

রক্ত কর্তৃক পাদদ্য়ে, স্পর্শে যাতনা! বোধ হয়, এবং তোদ ভেদ ও 

শোষ জন্মে, এবং স্পন্দ থাকে না। পিত্বরক্তে পাদদ্বয়ে উগ্র-দাঙ্ন 

অতিশয় উষ্ণতা এবং রক্তবর্ণ মুছশোফ জন্মে। শ্লেম্মা কর্তৃক রক্ত 
দূষিত হইলে, পাদদ্বয় কওুযুক্ত শ্বেতবর্ণ শীতল স্থুল নিম্পন্দম এবং শোঁফ- 
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বিশিষ্ট হয়। সকল দোষের দ্বারা রক্ত দূষিত হুইলে, প্রত্যেক দোষই 
পাদদ্ধয়ে আপন আপন লক্ষণ প্রকাশ করে। রোগের পূর্বরূপে, 

পাদন্বয় শিথিল ঘন্দাক্ত শীতল বিপরীত-ভাবাপন্ন (শ্বাভাখিকের 

অন্যথা) বিবর্ণ, তোদ ও দাহযুক্ত, ভার ও নিম্পন্দ হইয়! থাকে । পাদ- 

দ্বয় বা হস্তদ্বয়ের মূল হইতে সেই কুপিত রক্ত মুধিক-বিষের ন্যায় 

দেহ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যতকালে জান্ক পর্য্যস্ত স্ক,টিত ও ভিন্ন হইয়া 

দুষিত শোপণিত শ্রাব হইতে থাকে, এবং প্রাণ ও মাংস-ক্ষয় প্রভৃতি 

উপদ্রব বিশিষ্ট হয়, ততৎকালে তাহ! অসাধ্য বলিয়! জানিবে । এক 
বৎসরের অনধিক কাল জন্মিলে রোগ যাপ্য থাকে । কুপিত বায়ু 

যংকালে ধমনী-মধো প্রবেশ করে, ততৎকালে সফগ শিরা ক্ষণে ক্ষণে 

আকুঞ্চন করিতে থাকে, এবং ক্ষণে ক্ষণে দেহমধ্যে বিচরণ করে। 

ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ আক্ষেপ জন্মায় বলিয়! ইহাকে আচক্ষপক কছে। 

আক্ষেপক রোগে রোগীর মধ্যে মধ্যে ভূতলে পত্তন হইলে, তাহাকে 

অপতানক কহে। বায়ু কফ-সংযুক্ত হইয়া ধমনী মধ্যে অবস্থিতি 

করিলে, রোগী যদি দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ ভাবে থাকে, তাহাকে দণ্ডাপতানক 

কছে। ইহাতে হন্ুগ্রহ (চুয়াল ধরা) উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী 

কষ্টে ভোজন করে । রোগী যদি ধনুর ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনু, 

স্তম্ত বলে। ধনুস্তন্ত রোগে, অঙ্গুলি গুল্ফ জঠর হৃদয় বক্ষ ও গলদেশ, 

বায়ু এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে । সেই বায়ু যখন বেগবান 

হইয়া স্নায়ু সমুহের মধ্যে ক্ষেপণ করিতে থাকে (১, তৎকালে 

চক্ষু ও ভমুদ্বয় স্তব্ধ হয়, পার্খবন্বয় ভগ্ন হয় এবং'মুখ হইতে কফ বা লাল! 

ম্রাব হয়। ধন্ুস্তস্ত রোগে, রোগী'যদি সম্মুখ দিকে নত হয়, তাহাকে 

অভ্যন্তরায়াম কহে। বায়ু যদি শরীরের বাহদেশস্থ (পশ্চা্দেশস্থ) 

শির! সকল আশ্রন্ন করে, তাহাতে শরীর বাহা দ্িগে (পশ্চাৎভাগে) 

শীঘ্র স্্াযু মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে। ইহাকে দমকে দমকে প্রবেশ করাও বল। যায় । 
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নত হয়, তাহাকে বাহ্ায়াম বলে। ইহা অসাধ্য । ইহাতে বক্ষ কটি 
ও উরুদেশ ভঙ্গ হয়। বায়ু কুপিত হইন্স। স্বয়ং থাকুক, ব পিত্ত বা 

কফের সহিত মিলিত হউক, এই তিন কারণেই আক্ষেপক রোগ 

উপস্থিত হয়।. চতুর্থতঃ, অভিঘাত জন্যও (শরীরে আঘাত জন্য) 

হইয়া থাকে । গর্ভশ্রাব প্রযুক্ত অতিশয় শোণিত-স্রাব হইলে, ব৷ 

শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে যে অপতানক রোগ ভয়, তাহ! 

আরোগ্য হয় না। বায়, অত্যর্থ কুপিত হুইয়া, অধঃ উদ্ধ ও তির্য্যক্ 

গামিনী 'ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিলে, এক দিকের অঙ্গের সন্ধি-বন্ধন 

বিশ্লঙট করে। শদীরে এক পক্ষ (দিক্) নাশ হয় বলিয়। তাহাকে 

পক্ষাঘাত বলে। বায়, কর্তৃক পীড়ত হুইয়৷ শরীরের সমস্ত বা অন্ধ ' 
অঙ্গ অকন্মণ্য ও (নম্পন্দ হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় 

ৰা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষাঘাত, কেবল বায়-জন্ত হইলে অতি কষ্টে 

আরোগ্য হয়, সেই বায়ুর সহিত পিত্ত বা শ্লেম্সা মিলিত থাকিলে 

সহজ্জে আরোগ্য হয়, এবং শরীর ক্ষয় হওয়! প্রযুক্ত হইলে, আরোগ্য 

হন্প না। বায়, শ্বস্থান হইতে কুপিত হইয়া মস্তক ও হদয়-তেশ আশ্রয় 

করিলে, শঙ্খ (ললাটের আস্থ) পীড়িত হয়, অঙ্গ সমস্ত আক্ষেপ 

যুক্ত ও নত হয়। চক্ুদ্ব় নিমীলিত ও স্পন্দ-রহিত হয়, অথব৷ স্থির- 
দৃষ্ট হহয়। কুজন শব (গো শব) করে, উচ্ছাস থাকে না,ব। 

কণ্টে শ্বাস গ্রহণ করে» এবং চেতন-শৃন্ত হয়। পূর্বোক্ত বায়, ও 

কফের দ্বার। হৃদয়-দেশ আবৃত হইলে এইরূপ জ্ঞান শুন্য হয়, এবং 

মুক্ত হইলে সুস্থ হয়। ইহাকে অপতন্্ক রোগ কছে। বার, লেন্স! 

কর্তৃক আবৃত হইলে, দিবা-্বপ্র ও সম স্থানে (সন্বুখ নহে) .বিক্ৃত 

বা উদ্ধ-দৃষ্ির দ্বারা মন্যাস্তত্ত রোগ জন্মায়। গরভিণী নব-প্রন্থতিকা 
বালক বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ, ইহাদিগের শরীরের শোণিত ক্ষয় হইলে, 
উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, হান্য জুন্তন ব 
ভার বহন.করিতে, থাকিলে॥ বা ৰিপরীত ভারে শয়ন করিলে, মস্তক 
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নাসা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও চক্ষু, এই সকলের সন্ধি-স্থানগত বায়ুর দ্বারা 
বন্ত দেশ পীড়িত হইয়া মুখের অর্থাংশ বক্র হয়; ও শ্রীবা অপবস্তিত 
(বক্র) হয়, এবং শিরশ্চালন, বাক)রোধ, নেত্রার্দির বিকৃতি, ও যে 

পার্খ বক্র হয় সেই পার্খের গ্রীবা, চিবুক ও দত্তের বেদনা, রোম-হর্ষ, 

কম্প, আবিল দৃষ্টি, বায়,র উর্ধগতি, ত্বকের স্থপ্ততা, তোদ, মন্যাগ্রহ 

(ঘাড় ফেরে না) ও হন্ুগ্রহ এই সকল উপসর্গ জন্মে। ইহাকে অদ্দিত 

বার়ূরোগ কছে। ক্ষীণ স্থিরদৃষ্টি প্রসক্ত ব৷ অব্যক্তভাষী হইলে, তিন 
বৎসরের অধিক রোগ হইলে, বা রোগে কম্প হইলে, অদ্দিত রোগ 

আরোগ্য হয় না। অস্কুলির পার্চিভাগ ও কওরা (প্রধান নাড়ী) 

বায় কর্তৃক পীড়িত হইলে, ও উরু-দ্ধয়ের সঞ্চালন-শক্তির হানি হইলে, 

তাহাকে গৃধনী রোগ কহে। বাহুর পৃষ্ঠদেশ হইতে অঙ্ুুপির তল 

ও কণুর! বার কর্তৃক আহত হইলে বিশ্বাচী রোগ হয়। ইহাতে 

বানুদ্ধয়ের ক্রিয়-শক্তির নাশ হয়। বাতরক্ত-জনিত জানু মধ্যে 

অতিশয় বেদন1-বিশিষ্ট, শৃগালের মস্তক সদৃশ, স্থূল যে শোফ জলে, 

তাহাকে ক্রোষ্ট,ক-শির কহে। 

বায়, কটিদেশে স্থিত হইয়া কোন উরুর কণ্ডর1 আক্ষেপণ করিলে 

টোনিয় ধরিলে) খঞ্জ হয়, এবং উরুদ্বয়ের ক্রিয়াশক্তি নাশ হইলে 

পঙ্গু হয়। পদ সঞ্চালন করিতে প কম্পিত হইলে, তাহাকে কলার 

থণ্ত বলে। পাদ বিপরীত ভাবে ন্যস্ত হইলে যার্দ বায় কর্তৃক পীড়িত 

হয়, তাহাকে বাত-কণ্টক কহে। ইহ! খুড়ক দেশ আশ্রস্ব করিয়া 
থাকে। পিস্তরক্তের সহিত বার, মিলিত হইয়া যদি পাদদ্ধয়ে বিশে- 
ঘতঃ ভ্রমণ করিবার কালে দাহ জখ্মায়, তাহাকে পাদদাহ বলে। পাদ- 
দ্ব় ষদি নিম্পন্দ থাকিয়। হট হইতে থাকে (শিউরে শিউরে উঠে), 

তাহাকে পাদহর্য বলে। ইহ! কফ-বাত-জন্য রোগ। স্বন্ধ-সন্ধিস্থিত 

বার,স্কন্ধ-সন্ধির বন্ধন শোষণ করিয়। তত্রস্থ শিরা! সকল আকুঞ্চন করে। 
ইহাকে অববাহ রোগ বলে। বাদু স্বয়ং অথব! শ্লেম্সার সহিত 



সৃশ্রুত | | ২৭৪ 

মিশ্রিত হইয়1 শব্দবাহী শিরা আবৃত করিয়! অবস্থিতি করিলে ৰধি- 

রত৷ জন্মে। বাঘু-কর্তৃক হস্থ শঙ্খ মস্তক ও শ্রীবা-দেশ ভেদ হ্ইয়াই 
যেন কর্ণে শূল (কট্কটানি) জন্মিতেছে, এইরূপ রোগ হইলে 
তাহাকে কর্ণশূল বলে। কফযুক্ত বাষু শব্ববাহিনী, ধমনী আবৃত 

করিয়া থাকিলে, রোগী অকর্পণ্য মুক মিন্সিন (খনা) বা গদগদভাষী 
হয় (স্পষ্ট কথা কহিতে পারে না)। মল ও মৃত্রাশয় হইতে বেদনা 
উৎপন্ন হইয়। অধোভাগে মলদ্বার ও প্রত্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিতে 

থাকিলে, তাহাকে তৃণী রোগ বলে। মলদ্বার ও প্রত্রাবের দ্বার হইতে 
বেদনা উৎপত্তি হইয়! বেশে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতি- 

তুণী কহে। বারু রুদ্ধ হুইয়! শব্দ ও যাতন! সহকারে উদর শীপ্র” 
আখ্বাত করিলে আধান রোগ কহে। পার্খ ও হৃদয় দেশ হইতে 
লা পাপা শশী সপ পপ ₹ 

পরবে বল। হইয়াছে বে, মস্তি্-সংলগ্রা যে সকল ধমনী মেরুদ আশ্রন্ন 

ককিয়া দেহে নংঘে'জিতা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান-বাহিনী নাড়ী প্রধান ॥ 

সন্তিষষ হইতে মেকরুৰণ্ডের অন্তভাগ অবধি, সেই নাড়ীর মধ্যে বায়ু ও অগ্রিময় 
তাড়িত-শভ্তি শিয়তই আবাহিত ও প্রবাহিত হইতেছে। (বাধুগ্রিময়ী সা দেব 

কুগডলী পরমা কল। ইতি রুদ্রযামলে |) দেই আবাহন ও প্রবাহণের প্রভাবে মেরু” 

দণ্ডের বহির্ভাগে অর্থাৎ যোনিমগলে, নাভির অবোভাগ হইতে অপান বায়ু আকৃষ্ট 

হয় এবং পুনরায় তথ। হইতে নাভির অধোভাগ পধ্যস্ত তাড়িত হয়। অর্থাৎ কুওলী 

শক্তির মন্তিষ্ষ অভিমুখে আবাহন-কালে অপান বায়ু যোনিসগুলে আকৃষ্ট হয়ঃ 
এবং মন্তিষ্ধ হইতে প্রবাহণ-কালে অপান বায়, যোনিমণ্ডল হইতে নাভির অধেভাগ 
প্ান্ত তাড়িত হয়। অপান বায়, সেই আকর্ষণ ও তাড়নের দ্বারা প্রাণ বার, আকৃষ্ট 

ও তাড়িত হয়। তাহাতেই শ্বান প্রশ্বাস, জন্মে। শ্বাসোচ্ছ সবিভগ্রনেন জগতাং 

জীবে! যয়! ধাযাতে, স। মুলাধুজগহ্বরে বিলনতী প্রোদ্দামদীপ্ত 1বলিং ইতি ষট্- 

চক্রনিরূপণমূ। সেই শান এখান দেহহ্বায়।র মুল। নাতিমগুলে শ্রাণ ও অগান 
উভয় বায়,র কার্ে;র দ্বারা উভয়ের লেগের ন।স্যত।ব হয়। তাহাতে সেই স্থানে 

সমান বায় অব্খিতি করিয়া জঠরাগ্নিকে রক্ষাকরে। এই আকর্ষণের ও তাঁড়নের 
দ্বার] দৈহিক সমস্ত যন্ত্র সঞ্চালিত হয়। এবং পর্ব শরীরে তাড়িত-শক্তি-বিশিষ্ট বাস 

অঞ্চরণ করে। 

২৪ 



২৭৮ ুশ্রচ্ত। 

নিঃসৃত হইয়া, আমাশয়ে আখান রোগ জন্মাইলে ভাহাকে প্রত্যা 
খান রোগ বলে। বায়ু কফ কর্তৃক আকুলিত হইলে এই রোগ 
জন্মে। অগ্িলার ন্যায় ঘন গ্রন্থি উর্ধদিকে আয়ত ও উন্নতভাবে 
জন্মিলে, তাঁহাকে বাতাষ্ঠিলআা কহে। ইহার দ্বারা দেছের বাহা পথ 
রুদ্ধ হয়। বেদনাযুক্ত, এবং বায়ু মল ও মূত্র রোধকারী, পূর্বোক্ত 

ঘন গ্রন্থির আকারে জঠরে তির্যযকৃ্ভাবে উখিত হইলে প্রত্ষ্টিলা 

বলে। 



সুরত । 
সখা (কি) টি ০৮ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
অর্শের নিদান । 

অর্শ ছয়প্রকার। বাতপিত্ত কফ শোণিত সন্নিপাঁত এবং সহজ, 

গ্রই ছয়টী তাহার কাঁরণ। অহিতাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধ আহার আসন 

ৃষ্ট-যান বেগ-ধারণ প্রস্থৃতি কারণের দ্বারা দোষ কুপিত হইঙ্না, পৃথক্- 
রূপে অথব! ছুইটী বা সমস্ত ব! শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রসরণ- 

পূর্র্বক প্রধান ধমনীর মধ্যে প্রধেশ করে । সেই ধমনীর দ্বারা অধো- 
ভাগে গুহাদেশে আগমনপুর্ধক সকল বলি দূঘিত করিয়! মাংসান্কুর 
জন্মায়! মনাগ্নি ব্যক্তিরই এই রোগটা বিশেষরূপে ঘটিয়া থাঁকে। 
ভূণ কাষ্ঠ উপল লোষ্ট বস্ত্রার্দি অথবা শীতল জল সংস্পর্শের দ্বার! 

সেই মাংসকন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাঁকেই অর্শঃ কহে। গুহাদেশ পর্চা- 

স্ুল আয়ত। তাহাতে স্থুল অন্ত্রি সন্নিবি্ট আছে 0১)। সেই সকল 
অন্ত্র-সংলগ্র পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত স্থানকে গুহাদেশ কহে। গুহদেশের 

অর্ধাঙ্থল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অন্তরে প্রবাহণী বিসর্জনী ও সংবরণী 

নামে তিনটা বলি আছে। সেই বপিত্রয় চারি অঙ্গ,লি আঁফ়ত, তির্য্যকৃ- 
ভাবে স্থিত ও উদ্ধে এক অন্কুলি, শঙ্খাবর্তের ন্যায় বলয়াকারে জড়িত 

হুইয়! উপর্যযপরি সংস্থিত আছে (২)। তাহার্দের বর্ণ হস্তীর 
ভালুর ন্যা। গুহাদেশ-জাত রোমের অন্তভাগ হইতে ৰবের অর্ধ- 
ভাঁগ পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ কহে । 

প্রথম বলির স্থান গুদৌষ্ঠ হইতে ছুই অঙ্কুল গরিমিত। বলি 
জন্মিবার পূর্বে অন্নে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, অশ্লীকা, উরুদ্বয়ের ভার, 

(১) মলাশহ হইতে মলঙ্কার পথ্যন্ত মল-নিঃসরণের প্রণালীকে ছল অস্ত বলে। 

(২) সেইস্থুল অস্ত্রিতে ঘলয়াকারে তিনটী পাক আছে । এক একটী পাকের 
বেধ এক অঙ্গুলি ; নেই তিনটা পাক উদ্ধে পাঁচ অঙ্গুলি। 



৮৩ স্শ্রুত। 

উদরে শব্দ, কূশতা, অতিশয় উর্দগার, চক্ষুদ্বয়ের ফুলা, অন্ত্র-কৃজন, ও 

গুহাদেশ পরিকর্তিত হইবার আশঙ্কা, এই সকল লক্ষণ ঘটে। পাও, 
গ্রহণী অথবা শোষ রোগীর বলি জন্মিবার সন্তাবনা হইলে, কাস শ্বাস 

ভ্রম তক্জ্া নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য ঘটে। এই সকল লক্ষণ জন্মিলে 

বলি প্রকাশ পায়। 

বাযু-জনিত বলি, শুষ্ক অরুণ বর্ণ, মধ্যস্থলে বিষম, ও কদন্ব-পুষ্প 

তুণ্ডিকেরী নাড়ীমুখ ব! স্চীমুখের স্তায় তাহার আকৃতি হইয়! থাকে। 

বাঘুজন্ত বলি হইলে অতিশয় টন্ টন্ করে, রোগী সংহত-ভাবে 

(জড় সড় হইয়া) উপবেশন করে, কটি পৃষ্ঠ পার্খ মেটু গুহ ও নাভি 
প্রদেশে বেদনা জন্মে, অর্শ জন্য গুল্ম অষ্ঠিল। বা প্রীহা জন্মে, নখ চক্ষু 
দত্ত মুখ মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয়। 

পিতৃ-জন্য বলির অগ্রভাগ নীল এবং হুশ । তাহা বিসর্পাঁ (ক্রমে 
ক্রমে বিস্তীর্ণ হওয়া), ঈষৎ পীতবর্ণ বা যকৃতের ন্যায় আভা বিশিষ্ট, 
শুক পক্ষীর জিহ্বার ন্যায় সংস্থিত, যবের মধ্যভাগের ন্যায় আকৃতি- 

বিশিষ্ট, ও জলৌকার মুখের ন্যায় সর্বদ! ক্লেদধুক্ত। পিস্তজন্য বলি 
জন্মিলে দাহযুক্ত রুধির নি:স্থত হয়, জর দাহ পিপালা ও মুচ্ছঃপ্রভৃতি 

উপদ্রব হয়, এবং নখ নয়ন দশন বদন মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়। 

শ্লেক্া-জন্য বলি, শ্বেতবর্ণ, মহামূলবিশিষ্ট, দুঢ়, গোলাকার, ক্সিগ্ধ 

(চকচকে) পাঁও,বর্ণ, ও করীর পনসান্থি (কাটাল-আটী) বা গোরুর 
স্তনের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, কঠিন, আত্রাবহীন (পুযাদি নিঃস্যত 

হয় না) ও অতিশয় কও, বিশিষ্ট । ইহাতে শ্ররেম্মাধুক্ত ও পরিমাণে 

অতিরিক্ত মাংস-ধৌত জলের ন্যায় মল নিস্যত হয়, এবং ত্বক নখ 

নয়ন দশন বদন মূত্র ও পুরীষ শ্বেতবণণ হয় 
রক্ত-জন্য বলি, বটের অস্কুর বিদ্রম বা কাকাঁনস্তিক! ফলের ন্যায়, 

এবং পিত্ব-জন্য বলির সকল লক্ষণবিশিষ্ট। ইহাতে মল কঠিন হইলে 

দুষ্ট শৌণিত অধিক পরিমাণে হঠাৎ নিংস্থত হইয়া থাকে । অতিশয় 



স্রশ্রত । ২৮১ 

শোঁণিত-নিঃদরণ হইলে শোঁণিতের অভিযোগ জন্ত (যতই নিঃসরণ 
হয় ততই সঞ্চয় হওয়া-জন্য) নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে । বলি সান্নি- 

পাতিক হইলে, সকল দোষ ও সকলপ্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়] 
থাকে। 

সহজ অর্শ রোগ, পিতা মাতার দূষিত শোণিত শুক্রের দ্বার! জন্মে। 

সহজ রোগে দোষ অনুসারে চিকিৎসা করা কর্তব্য। এই রোগে 

ছূদর্শন পরুষ পাগ্ুবর্ণ কাঠন ও অন্তসুথথ বলিজন্মে। ইহাতে রোগী 
কূশ ও 'অল্লাহাদী হয়, ও তাহার শরীরের শিরা সমস্ত দৃষ্ত হয়, 

সন্তান অধিক জন্মে না, রেত ও ম্বর ক্ষীণ হয়, স্বভাব ক্রোধশীল হয়ঃ 

অগ্নি মন্দ হয়, শিরো নাঁদক। চক্ষু কর্ণে রোগ জন্মে, এবং সর্বদা 
অন্্কুজন উদরের শব্ধ হৃদয়ের উপলেপ (শ্রেম্ার দ্বারা) ও অরুচি 

প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয় । 

মলদ্বারের বাহ্-দেশে ও মধ্য-ভাগে বলি হইলে বৈদ্য চিকিৎসা 
করিবে; অন্তর্বপি হইলে রোগীকে প্রত্যাখ্যান পুর্বক চিকিৎস! 

করিবে। 

দোষ কুপিত হইয়া মেট্রদেশ আশ্রয় পুর্ধক মাংস ও শোণিত 

দূষিত করিয়া বক্ষ:ণর অভ্যন্তরে | উপরিভাগে কণও, জন্মায় পরে 

কওয়ন দ্বারা! ক্ষত ভইরা সেই দূধিত মাংলে পিচ্ছিল রুধিরআবী অস্কুর 

জন্মে। তদ্দারা পুরুষত্ব নাশ হয়। দেই কুপিত দোষ যোনি-দেশ 

আশ্রয় করিলে, সুকুমার ছুর্গন্ধ পিচ্ছিল রুধিরআবী ছত্রাকার 

অস্কুর সমস্ত জন্মায়। কুরপত দোষ উদ্ধগত হইলে, কর্ণ চক্ষু নাপিকা 
ও মুখে অর্শঃ রোগ জন্মার। এই রাগ কর্ণে জন্মিলে, বধির হয়, 

কর্ণশূল হয় ও কর্ণে পুন জন্বে। নেত্রে জন্মিলে, বঙ্মের বেদনা, আত্রাব 
ও দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে । নািকাতে জন্মিলে” প্রতিশ্যায়, অতিমাত্র 

ক্ষবথু (হাচি), কাস শ্বাস গ্রহণী, নাপিকাঁতে ছুর্গন্ধি, সানগনানিক বাক্য 
ও শিরঃপীড়া, এই সকল উপদ্রব ঘটে। বক্ত-দেশে কণ্ঠ ওষ্ঠ ভালু 
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প্রভৃতির মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করিলে, বাক্যের জড়ত1, রস- 

জ্ঞানের অভাধ এবং মুখ-রোগ জন্মিয়। থাকে । ব্যান বাষু কুপিত 

হইয়া! শ্লেম্াকে গ্রহণপূর্ব্বক দেহের বহির্ভাগে দৃঢ় কীলকের ম্তার যে 
অর্শ-রোগ জন্মায় তাহাকে চর্মকীলক অর্শ কছে। 

সেই সকল কীলক, বাধুকর্তক তোদ-বিশিষ্ট হয়, শ্নেত্াকর্তুক 
ত্বকের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও গ্রন্থিসদৃশ হয়, এবং পিত্ব-শোণিত- 
কর্তৃক রুক্ষ, কৃষ্ণ ব1 শুরু বর্ণ ও থরম্পর্শ হইয়া থাকে । সামান্ততঃ 

ক্ষেপে যে সকল অর্শের লক্ষণ বল! হইল, চিকিৎসা করিতে হইলে 

অগ্রে সেই সকল লক্ষণ নির্ণয় কর! কর্তব্য। অর্শে দুই দোষের লক্ষণ 
দৃষ্ট হইলে সংসর্ণিক বলিয়! জানিবে। সংসর্গিক অর্শ-রোগ ছয়- 
প্রকার। ত্রিদোষের জন্ত অল্প-গক্ষণ-বিশিষ্ট অর্শ-রোগ হইলে যাপ্য 

বলিয়া নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় বলির স্থানে যে সকল দন্ব্জ অর্শ- 

রোগ হয়, অথবা যে সকল রোগ সংবৎসরের অধিক কাল জন্মিয়। 

থাকে, সে সকল রোগ কষ্ট-সাধ্য। সান্নিপাতিক ব1 সহজ রোগ হইলে 

রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। অর্শের দ্বারা সকল বলির স্থানই দূষিত 

হইলে, অপান বাধু কুপিত হইয়া ও ব্যানের সহিত মিলিত হুইয়। 

দেহের প্রভা নাশ করে। 

তৃতীয় অধ্যায় । 
অশ্মরী-রোগের নিদান। 

অশ্মরী চারিগ্রকার। শ্রেম্াই তাহারদ্দিগের আধার । শ্সেম্মা-কর্তৃক, 
বাস্থ-কর্তৃক, পিত্ত-কর্তৃক এবং শুক্র-কর্তৃক অশ্মরী জন্মে। অসংশোধন- 

শীল ও অপথ্যকারী ব্যক্তির শ্লেপ্রা কুপিত হইয়া! বস্তিদেশে প্রবেশ 
পূর্বক অশ্মরী জন্মায়।* ইহার পুর্ব লক্গণ--বস্তিদেশে পীড়া, অরুচি, 
ুত্রকৃচ্ছ, বন্তি শির মুক্ধ ও উপস্থে বেদনা, জর, দেছের অবসন্নতা, ও 
মুতে ছাগলের স্থায় (বোট্কা) গন্ধ। অশ্বরী রোগের পূর্ব লক্ষণ 
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হইলে, কারণ-ভেদে বেদন। ও মৃত্রের বর্ণদোষ গাঢ়তা ও আবিলতা 
হইয়া! থাকে, ও তাহা কষ্টে নিঃসরণ হয়। রোগ উপস্থিত হইলে 

মেহন-কালে (প্রশ্রাব-নিঃসরণ) নাভি বস্তি সেবনী ও উপস্থ, ইহা. 
দিগের মৃধ্যে কোন স্থানে বেদন। হয় এবং গোমেদের ন্যায় বর্ণ- 

বিশিষ্ট, আবিল সিকতা-যুক্ত ও রুধির-মিশ্রিত মূত্র, ধারাঁশূন্য হইয়! 
বিকীর্ণ-ভাবে নিঃসরণ হয়, এৰং ধাবন লম্ষন সম্তরণ অশ্বাদ্দির পৃষ্ঠে 

গমন ব! পথশ্রমের দ্বারা বেদন। জন্মে। শ্রেম্মা-বন্য]অশ্মরী, শ্নেম্মল 

অন্ন অত্যর্থ সেবনের দ্বারা বাধিত হইয়া, অধোভাগে বস্তিমুখে অবস্থান 

পূর্বক শ্রোত-মার্গ রোধ করে।, তন্বার! মুত্র প্রতিহত হুইয়। ভেদকরণ 

বা সুচির দ্বার বিদ্ধ করণের ন্যায় পীড়া জন্মায়, এবং বস্তি-দেশ 

গুরু ও শীতল হইয়া থাকে । শ্লেম্সাশ্ারী, শ্বেত সিগ্ধ বৃহৎ কুকুটাও 

ব| মধৃক পুণ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। 

শ্লেম্ম! পিত্ব-যুক্ত হইলে সংহত ও পূর্ববোক্তরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! 

বন্তি মুখে অধিষ্ঠান পূর্বক আোত-মার্ঁ রোধ করে। তাহাতে মূত্র 
প্রতিহত হইয়! উষ্ণতা চোষ দাহ এবং পাক হইবার ন্যায় যন্ত্রণা হয়, 

ও বস্তি-দেশ উষ্ণ ও বাযুযুক্ত হয়। পিসত্তাশ্মী, রক্ত-যুক্ত, পীতের 
আভা-বিশিঃ্, ভল্লাতকের অস্থি-সদৃশ, কঝ ব। মধুর ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট 

হইয়! থাকে । 

বায়ু-যুক্ত শ্রেম্া, সংহত ও পূর্বোক্তরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! বস্তি 
মুখে অধিষ্ঠানপূর্বক নাঁড়ী-পথ রোধ করে। তাহাতে তীব্র বেদন! 

জন্মে। বেদনায় অত্যর্থ পীড়িত হইলে, রোগী দত্তের দ্বারা দস্ত 

পেষণ করে, নাভি ও মেদ্র-দেশঞ্মর্দন করিতে থাকে, মলদ্বার স্পর্শ 
করিতে থাকে ও শীর্ণ হয়। বায়ুজন্ত অশ্মরী, শ্যামবর্ণ পরুষ খর- 
স্পর্শ বিষম ও কদন্ব-পুণ্পের ন্যায় কণ্ট কযুক্ত। 

দিবাপ্বপ্ন, অসম বা অতিরিক্ত আহারে এবং শীতল শ্গিগ্ধ ও মধুর 
পাকের দ্রব্য আহারে প্রিষ্ন বলিয়া এই তিন্প্রকার অশনী বাল- 
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কেরই বিশেষতঃ জন্মিয়া থাকে । তাহাদ্দিগের শরীর ও বস্তি-দেশের 
পরিমাণ অল্প, ও শরীরে মাংস বৃদ্ধি না হওয় প্রযুক্ত অশ্মরীটী বস্তি- 

দেশ হইতে অনায়ানে বাহির করা যায়। বয়ঃস্থ লোকের শুক্র-জন্য 

শুক্রাস্মরী জন্বিয়। থাকে। মৈথুনের অভিঘাতে বা অতিরিক্ত মৈথু- 
নের দ্বারা চলিত শুক্র নিঃহ্ত না হইব] অন্য পথে গমন করে। 

পরে বাযু কর্তৃক সেই শুক্র সেই সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়! 

মেট এবং মুক্ষের দ্বার-মধো সঞ্চিত ও শুক হয়। ততন্বার! মৃত্র-মার্গ 

আবৃত হইয়া মূত্রকুচ্ছ বন্তি-বেদনা ও মু্ষ-দ্বয়ের শ্বয়থু হয়। 'দেই 

স্থান পীড়ন করিলে (টপিলে) অশ্মরী বিলুয় হয় (মিলিয়। বায়)। 

শর্করা সিকতা ও ভশ্মনামক মহ, অশ্মরীর বিকৃতি মাত্র । শর্করা- 

রোগেরও অশ্মরীর ন্যায় লক্ষণ ও যাতনা জানিবি। বিশেষ এই, 

যে শর্কর! বারুর গুণের দ্বারা অল্প হয় ও নিঃসরণ হয়। বায়ু কর্তুক 

তিন্ন-মৃত্তি হইয়াই কেবল শর্কপা নান প্রাপ্ত হর। হ্ৃংপীড়া, উর- 
দ্বয়ের অবসন্নতা, কুক্ষি-শূল, বেপথু, তৃষ্ণ!, বায়ুর উদ্ধ-গতি, শরীরের 

কৃষ্ণন্ব দৌর্বল্য ও পাণ্ড তা, অরুচি ও অপাক, শর্করা-রোগে এই সকল 
উপদ্রব জন্মে। সেই শর্করা মৃত্রনাডীর মধ্যে প্রবিই হইয়া সাঁঞ্চত 

হইলে, দৌন্বল্য সদন কৃশতা কুক্ষি-শুল অরুচি পাুত্ব বায়,র উঞ্ণতা 

তৃষ্ণ! হ্ৃংপীড়া ও বমি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। নাত পৃষ্ঠ কটি 

মু উদর বজ্ষন এবং উপস্থ, শরীরের এই সমন্ত অংশই এক দ্বারে 

(এক অন্ত্রিতে) সংলগ্ন। তাহার মধ্যস্থলে বস্তি অধোমুখে স্থিত। 

সেই দ্বার বা অন্ত্রি অলাবুর আকারে স্থিত (১), এবং সমস্ত শিরা বা 

ন্নায় তাহাতে মিলিত। বস্তি, বণ্তির শিরা সমস্ত, উপস্থ মুগ্দ্ধ় ও 

মলদ্বার, ইহাদিগের সকলেরই মলদ্বারস্থ অস্থিবিবরের সহিত সংযোগ 

থাকায়, পরম্পর একত্র সংবদ্ধ বল! যায় । মুত্রাধার ও মলাশয় প্রাণের 

(১) আমাশয় হইতে মলঘর পর্য্যন্ত অধোভাগে ত্রমশঃ এই অস্ত্রি অলাবুর 
আকারে অবস্থিত। 
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আশ্রয়-স্থান। নদী যেরূপে সাগরাভিমুখে জল বহর্ন করে, পক্কাশয়- 

গত মুত্রবহা নাড়ী সকলও নেইরূপ বস্তিমধ্যে মুত্র বহন করে। 

যে সকল নাড়ী আঁমাশয়ের মধ্য হইতে মূত্র বহন করে, অতি 

শয় হুক্ষত1 প্রযুক্ত তাহাদিগের মুখ উপলব্ধি হয় না। জাঠাৎ্ বা 

স্বপ্নাবস্থায় মূত্র ক্ষরিত হইয়৷ মৃত্রাশয় পরিপূর্ণ করে। যেমন নূতন 

ঘটের মুখ পর্যন্ত সলিল ন্যস্ত হইলে পুনর্ধার পার্খস্থ নাড়ীর দ্বার! 

পূরিত হয়, মেইরূপ বস্তিদেশ মৃত্রের দ্বারা পুর্ণ হয়। এইপ্রকার 

বাত পিত্ত বা কফ, স্নেহ-সদৃশ পদার্থ প্রযুক্ত মৃত্রের সহিত মিলিত 

হইয়া বস্তি-মধ্যে প্রবেশপূর্বক তুশ্মরী জন্মায়। যেমন নৃতন কল- 
সীতে নির্মল জল রাখিলেও কালে তাহার তলে পঙ্ক সঞ্চিত হয়, 

সেইরূপে বস্তি-মধ্যে অশ্মরী জন্মে । যেমন আকাশীয় বায়ু অগ্নি ও 

বৈছ্যতী শক্তির দ্বারা জল. সংহত হইয়! হিমানী-খণ্ড জন্মায়, সেইরূপ 

বস্তির মধ্যস্থিত শ্র্েম্মা, বায় ও উষ্ণতার দ্বারা সংহত হইয়া অশ্মরী 

জন্মায়। বায়ূর সরলতার দ্বারা বস্তিদেশে মুত্র সঞ্চারিত হয়। তাহার 

বিপরীত হইলে নানাপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। মৃত্রাঘাত প্রমেহ 
শুক্রদোষ ও মূত্রদোষ প্রভৃতি যে কিছু রোগ বস্তিদেশেই জন্মে । 

চতুর্থ অধ্যায় । 
তগন্দর-নিদান। 

বাত পিন্ত শ্রেত্সা সন্গিপাত এবং আগন্ত এই পঞ্চ কারণে, শত- 

পোনক ইউ্গ্রীব পরিস্রাবী শশ্বুকাবর্ত ও উন্মার্গা, এই পঞ্চপ্ররার 
ভগন্দর জন্মে। ভগ মলদ্বার ও ব্ন্তদেশ বিদীর্ণ করে বলিয়া? ইহা- 

দিগকে ভগন্দর কহে। না পাকিলে পীড়কা ৪ পাকিয়৷ উঠিলে 

ভগন্দর বল! যায়। -কটি ও কপাল দেশে (মস্তকের উপরিভাগে) 
বেদনা এবং মলদ্বারের কু দাহ ও শোক, এইগুলি ভগন্দরের পূর্ব 

লক্ষণ । 



২৮৬ ইশ্রুত। 

অপথ্য সেবনশীল ব্যক্তির বায়ু ফুপিত হইয়াও স্থিরভাবে খাঁকিয়! 
(অর্থাৎ উর্ধাগামী না হয়), মলদ্বারের চতুর্দিকে এক অস্কুলি বা ছুই 

অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংদ ও শোণিত দূষিত করিয়। রক্তবর্ণ 
গীড়ক। জন্মায়। তন্দ্রা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতন! হয়, এবং 

প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মৃত্রাশয়ের সহিত সংযোগ থাকায় 

প্রণ ক্রেদযুক্ত হয়, এবং শতপোনকের ন্যায় শল্ম গুক্মু ছিদ্রের দ্বার! 

ব্রণ ক্লেদ-পূর্ণ হয় । সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনাযুক্ত আত্রাব অজস্র 

নিঃসরণ হইতে থাকে। ব্রণেও তাড়িত হওনের ন্যায় ও ছিন্ন ভিন্ন 
ধ!শ্চির দ্বারা বিদ্ধ হওনের ম্যায় 'যাতন! জন্মে, মল-দ্বারও বিদীর্ণ 

হয়, এবং সেই পকল ছিদ্র হইতে বাত মূত্র পূরীষ ও রেতঃ নিঃস্টত হুয়। 
ইহাকে শতপোনক তগনার কছে। 

পিত্ত কুপিত ও বাযুকর্তৃক অধোতাগে সঞ্চালিত হইয়া, পূর্বের ন্যায় 
মলদ্বারে অবস্থিত হুইয়! রক্ত-বর্ণ সুঙ্ষ্ষ উন্নত উ্টগ্রীবা-সদৃশ পীড়কা 
জন্মায়। তাহাতে উষ্ণত। দাহ প্রভৃতি যাঁতন। হয় ও প্রতীকার ন! 

করিলে পাকির়! উঠে । ব্রণেও অগ্নি ও ক্ষারের দ্বার! দগ্ধ হওগনের দাহ 

জন্মো। এবং উষ্ণ ও তর্সন্ধ আত্রাীব নিঃসরণ হয়। এ অবস্থায় উপে- 

ক্ষিত হইলে তাহা হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃদরণ হয়। 
ইহাকে উ্টগ্রীৰ ভগন্দর কহে। 

শ্লেন্সা কুপিত ও বায়ুকর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া, পূর্বববৎ 
গুহাদেশে অবস্থানপুর্ধক শুরুবর্ণ স্থির কণু.-যুক্ত পীড়ক1 জন্মায়। 

তাহাতে কণ্ড, প্রভৃতি উপদ্রব হয়, প্রতীকার না করিলে পাকিয় উঠে, 

ব্রণও কঠিন সংরভ্তী ও কও.বিশিষ্ট হয়, ও তাহ! হইতে পিচ্ছিল 
আশ্রাব অলশ্র নিঃপরণ হইতে থাকে । এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, 

ব্রণ হইতে বাত মুত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হইতে থাকে । ইহাকে 
পরিআাবী ভগন্দর কছে। 

বায়ুকুপিত হইয়া! কুপিত পিত্ত ও শ্লেম্স। গ্রহণ পূর্বক অধোভাগে 
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গমন করে। তথায় পূর্ববৎ অবস্থিতি ক্রিয়! পাদান্ষ্ঠ-পরিমিত ও 
লকলপ্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট পীড়ক1 জন্মায়। তাহাতে তোদ দাহ কও 
প্রভৃতি বেদন1] বিশেষ হয়, প্রতীকাঁর ন! করিলে পাকিয়া উঠে ও 
ব্রণ হইতে নানা বর্ণের আত্রাব নিঃসরণ হয়। পুর্ণ নদীর আবর্থের 
হায় ইহার অপকার। ইহাতে বেদন1 রিশেয় জন্মে। ইহাকে গন্ু- 
কাবর্ত ভগন্দর কহে। 

মূ মাংসলুব্ধ ব্যক্তি অন্নের সহিত যে অস্থি-শল্য ভোজন করে, 
তাহ! অবগাঢ় মলের সহিত মিশ্রিত হয়, ও অপান বায়, কর্তৃক অধো- 
ভাগে সঞ্চালিত হইয়! নির্গমন-কালে তাহার দ্বারা মলদ্বার ক্ষত হয়। 
সেই ক্ষত-জন্য কোথ জন্মে। আর্ ভূমিতে য়েরপ কৃমি জন্মে, পুয়- 
রক্ত-অবকীর্ণ সেই মাংস-কোথে সেইরূপ কমি জন্মে। সেই সকল 

কমি কর্তৃক মলদ্বারের সকল পার্থ ভক্ষিত হুইয় বিদীর্ণ হয়। সেই 
সকল কমিকৃত ছিদ্র হইতে বাত মুত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। 

ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। বায়নির্গমন-স্থানে যে সকল অল্প 
উপদ্রব ও শোফ-বিশিষ্ট রোগ জন্তিয়। শীত্র নিবৃত্তি হয় তাহাদিগকে 

পীঁড়কা বলে। পীঁড়ক] ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কাতে ভগন্দর 
জন্মে, তাহ। ইহার বিপরীত ।॥ যে পীড়কায় ভগন্দর হয়, তাহ] পায় 

ছুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে, এবং গৃঢ়মূল ও বেদনা! এবং জর 

বিশিষ্ট হইয়া থাকে ৷ যানে গমন বা মলত্যাগ করিলে, পায়দেশে 
কও, বেদন। দ্রাহ ও শোফ হওয়া» ও কটিতে বেদন! হওয়া! ভগনারের 

পূর্ব লক্ষণ। সকলপ্রকঁর ভগন্দরই ঘোর দুঃখের কারণ। তাহা: 
দিগের মধ্যে ত্রিদোয়-জন্য ও ক্ষত-জঙ্গ ভগন্দর অসাধ্য । 



ই৮৮ তৃশ্রত | 

পঞ্চম অধ্যায়। 

কুষ্ঠ-নিদান । 

মিথ্যা আহার বা আচরণ (১) করিলে, বিশেষতঃ গুরুপাক বিকদ্ধ 

অসাজ্ম্য (২) ব। অজীর্ণ-জনক দ্রব্য আহার করিলে, গ্রাম্য অনুপ ঝা 

জল-জাত জন্তর মাংস ছুদ্ধের সহিত সর্বদ! ভোজন করিলে, বা যে 

জল উষ্ণতার দ্বারা তাঁপিত তাহাতে অবগাহন করিলে, অথবা বমন- 

কালে কোনরূপ বাধা-প্রযুক্ত বমন ন! হইতে পাইলে, বায়, বৃদ্ধি 

হইয়া ও কুপিত পিভ-শ্রেক্মার সহিত মিলিত হইয়া, তির্যাকৃগামিনী 

সকল সিরা-মধ্যে প্রবেশ পূর্বক স্কারীরের বাহ প্রদেশে চতুর্দিকে 

বিক্ষিপ্ত হয়। যেযেস্থানে দোষ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই সেই স্থানে ত্বকের 

উপরিভাগে মও্লাকার হইয়া ক্রমশঃ দোষ বুদ্ধি হয়, প্রতীকার না 

করিলে অভ্যন্তরস্থ সকল ধাতু ক্রমশঃ দুষিত হইতে থাকে । ত্বকের 

পারুষ্য ভাব, অকস্মাৎ রোম-হর্ষ, কও, অতিশয় শ্বেদ-নিঃসরণ বা এক- 

কালীন শ্বেদের অভাব, নিঃস্যত রক্তের কৃষ্খবর্ণতা ও ত্বকের শ্লানতা, 

পুর্ব এই সকল লক্ষণ হয়। 
কুষ্ঠ অগ্টাদশপ্রকার |. তাহার মধ্যে মহাকুষ্ঠ সপ্তপ্রকার, এবং 

ক্র কুষ্ঠ একাদশ প্রকার । অরুণ ওঁডুম্বর খধ্যজিহব কপালক কাকণক 
পুগুরীক ও দদ্রকুষ্ঠ, এই সপ্প্রকার মহাকুষ্ঠ । স্থলারুফ (আয়ত ব্রণ), 

মহাকুষ্ঠ, এককুস্ঠ, চন্মদ্দল, বিসর্প, পরিসর্প, সিধ্া, বিচচ্চিক, কিটিম, 
পামা, রসকা, এই একাদশপ্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ। 

সকলপ্রকার কুষ্ঠই বাত পিত্ত শ্রেক্সা এবং কমি বিশিষ্ট । 
তাহার মধ্যে বাঁয় কর্তৃক অরুণ, পিত্ৃ-কর্ভৃক ওভুম্বর, খাষাজিহ্ব, 

কপালক কাকণক, এবং গ্্নেম্মা-কর্তৃক পৌও্রীক ও দপ্র-কুষ্ঠ জন্মে। 

(১) নিশ্রয়োজনে আহার বিহার নিজ্র। প্রতৃ(ত কাধ্যকে মিথা। আহার বিহার 

বল যায়। 

(২) প্রকৃতির বিপরীত । 



সৃশ্রেচত ॥ ৩/০ ১. 

নবম অধ্যায় ॥ 

বিদ্রধি-নিদান। 

দেবগণের গুরু শ্রীমান্ নিদান-তত্ববিৎ কাঁশীপতি ধবস্তরি বিবিধ- 

প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ শিষ্কে উপদেশ করিয়াছেন। দোষ সমূহ 

ত্বক, রক্ত, মাংদ ও মেদ দৃধিত করিয়া অস্থিদেশ আশ্রয় করিলে, 
ক্রমে ক্রমে ঘোরতর উন্নত শোফ হয়। সেই শোফ মহামূল যন্ত্রণ!- 

বিশিষ্ট বৃস্তাকার (গোল) অথবা আয়ত হুইয়। থাকে । পণ্ডিতের! 

তাহাকেই বিদ্রধি কহেন। বিদ্রধি ছয়প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন দোষের 

দ্বারা, অথবা সমস্ত দোষের সন্নিপাতের দ্বারা, অথব। শোণিত-ক্ষয়ের 

দ্বারা, এই ছয় প্রকার বিদ্রধি হয়। তাহাদিগের লক্ষণ বল! 

যাইতেছে । কৃষ্ড বা অরুণ বর্ণ, পারুষ্য, অত্যর্থ বেদনা, বিবিধ 

আকারে উখিত হওয়া ও পাকিয়া উঠা, এইগুলি বাযু-জন্তঠ বিদ্রধিবব 

পক্ষণ। শ্তাব বা পক ডুমুরের ন্যায় বর্ণ জ্বর ও দাহ, শীদ্র উত্থান ও 
পাক, এইগুলি পিততজন্তয বিদ্রধির লক্ষণ। শরাবের (শরা) স্াায় 

আকার, পাও,বর্ণ শীতল, স্তব্ধ, অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট, ক্রমে ক্রমে 

উত্থান ও পাক এবং কণ্,-যুক্ত, এইগুপি কফ-জন্ত বিদ্রধির লক্ষণ। 

বাধু পিত্ত অথবা কফলন্য ব্রণের আল্মরাব যথাক্রমে তনু (পাতলা), 

পীত অথব। কষ্খবর্ণ হইয়া! থাকে । নানাপ্রকাঁর পীড়া ও আম্রাৰ 

বিশিষ্ট ঘাটাল (ঘাড়ের স্তাঁয় উন্নত), বিষম, আয়ত, বিপরীত-পাক, 

সান্লিপাতিক বিদ্রধিতে এই লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। অপথ্য-সেবী 

ব্যক্তির ক্ষত-স্থান উপর্যনক্ত কোনপ্রকাঁর দোষে দূষিত হইলে, ক্ষত 
স্থানের উষ্ণত1 বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, শোণিতের সহিত পিতকে 

সঞ্চালিত করে। তন্্ার জর, তৃষ্ণা ও দাহ হয়। ইহাকে আণগস্ত 

বিদ্রধি কহে। ইহার লক্ষণ পিত-জন্ত বিদ্রধির ভ্ভাঁয়। ক্ৃষ্ণব্ণ 

ক্ষোটে আবৃত, শ্তাম-বর্ণ। তীব্র, দাহ যাতন1-ও জর বিশিষ্ট, ও পিত্ব- 
২৬ 



৩০২ স্ুশ্রুত [ 

অন্য বিউ্রধির লক্ষণ-বিশি্ হইলে, রক্ত-বিদ্রধি বলা যাঁয়। সকল- 
প্রকার বিদ্রধির বিষয় বল! হইল। তাহাদিগের মধ্যে সার্লিপাতিক 

ভিদ্রধি অসাধ্য। 

অতঃপর দেহের আভ্যন্তরিক বিদ্রধির বিষয় বল! যাইতেছে ' 

গুরু, অসাত্ম, বিরুদ্ধ অন্ন অথব। শুষ্ক সংরিন্ন দ্রব্য ভোজন করিলে, 

অতিশয় টমৈথুনাসক্ত হইলে, ব্যায়াম ন। করিলে, মল মৃত্রের বেগ 
ধারণ করিলে, অথব1 বিদাহী দ্রব্য সেবন করিলে, দোষ সকল 

মিলিত হইয়! একত্র বাঁ পৃথক রূপে কুপিত হয়। সেই কুপিত 
দোষের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে বল্ীকের স্তাঁয় উন্নত ও গুলোর ন্যায় 

আকার বিশিষ্ট বিদ্রধি জন্মায় । পায়ু বস্তি মুখ নাভি কুক্ষি বক্র 

(কুঁচক) বৃক প্লীহ। যরুৎ হৃদয় ও ক্লোম, এই সকল স্থানেই আভ্যা- 

স্তরিক বিদ্রধি জন্মে। বাহা বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় তাহাদিগের 

লক্ষণ হইয়! থাকে । পক্কাপক নির্ণয়ের বিধানান্থসারে ইহাব্রও পৰা” 

পরু নির্ণয় করিবে। 

স্থান-ভেদে বিদ্রধির যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয়, তাহ শ্রবণ 

কর। পাযুদেশে হইলে, বাঁতনিঃসরণ রোধ হয়। বন্তিদেশে হইলে, 

অল্প মূত্র কষ্টে নিঃসরণ হয়। নাভিদেশে হইলে, হিকা ও আটো 
হয়। কুক্ষিদেশে হইলে, বায়ু কুপিত হয়। বজ্ষণে হইলে, কটী ও 

পৃষ্ঠ গ্রহ (কটা ও পৃষ্ঠ দেশে অতিশয় বেদনা) হয়। বুক স্থলে (বুকের 

ছুই পাঙ্বে) হইলে, পার্খদেশ সন্কুচিত হয়। প্লীহাতে হইলে, ভর্ধশ্বাসের 
অবরোধ জন্মে। হৃদয়ে হইলে, সর্ধাগগৃহ ও হৃদয়ে দারুণ শুল জন্মে। 

বরুতে হইলে, শ্বাস ও তৃষ্ণা! এবং ক্লোমে হইলে, অতিশয় পিপাসা হয়। 

পক্ক অথবা আয়ত হউক বা ন! হুউরু, বিদ্রধি মর্বস্থানে হইলেই 

ক্লেশকর হয়। নাভির উর্ধ-দেশে বিদ্রধি জন্মিয়া পাকিয়! উঠিলে, 

পৃযাদি উদ্ধ পথ হইতে নির্গত হয়। অপরাপর বিদ্রধির পৃযাদি 
অধোৌভাগে নিঃসৃত হয়। আধোনিঃসরণ হইলে রোগী রাচে। ভর্ধ- 



হৃশ্রুচত ॥ ৩৩৩ 

নিঃসরণ হইলে বাচে না। হ্দয়, নাভি ও বস্তি-দেশে স্থিত বিদ্রধি 
স্বয়ং অথবা শস্ত্রের দ্বার! বিদীর্ণ হইয়াই হউক, শরীরের বহির্ভাগে 

ভিন্ন হইলে, এবং অধঃ বাঁ উদ্ধভাগে নিঃম্যত হইতে থাকিলে, পুরুষ 
কদাচ আরোগা হয়, স্ত্রীলোক হয় না। স্্রীলোক বন্ধ্যা হইলে অথব! 
পুজবতী স্ত্রী অহিতাচারিণী হইলে, ঘোরতর দাহ :ও জর-যুক্ত রক্ত- 

বিদ্রধি জন্মে। বহু সংখ্যক সন্তান জন্মিলেও যদি নারীর শরীর হইতে 

সম্যকৃরূপে শোণিত নিঃস্থত না হয়, তবে কুক্ষিদেশে মকল্প নামে 

রক্ত-বিদ্রধি জন্মে। সপ্তাহ মধ্যে তাহার শান্তি না হইলে, পাকিতে 

আরম্ভ হয়। বিদ্রধি ও গুন্স একই কারণে উৎপত্তি । তাহার মধ্যে 
গুল পাকিয়! উঠে এবং বিদ্রধি পাকে না। ইহার কারণ এক্ষণে স্পষ্ট 

করিয়! কহিতেছি। কুপিত দোষ সকল হ্বয়ং গুল্।কারে পরিণত হইয়! 

গুলপরোগ জন্মায়, এবং রক্ত ও মাংস দূষিত করিয়া বিদ্রধি রোগ 

জন্মায়। জলে যেরূপ বুদ্ধদ উৎপত্তি হয়, গুল্রোগে হুস্স শিরার 

বিবর-গামী সকল দোষ সেইরূপ গুলের আকার ধারণ করে। এ 

কারণ গুল্স পাকে না। মাংস-শোণিত-বাহুল্য প্রযুক্ত বিদ্রধি পাকে, 

এবং মাংস-শোণিতের অভাব বশতঃ গুল্ম পাকে ন1। দোষ সকল স্বয়ং 

গুলাকারে পরিণত হয়, এবং মাংস-শোণিত দুষিত হইয়া,বিদ্রধি জন্মে । 
হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশে জন্মিয়। পাঁকিলে, অথব। সন্নিপাতজন্ত হইলে, 
বিদ্রধি-রোগীকে বর্জন করিবে। বিদ্রধি রোগে মজ্জ1! পাক হইতে 

থাকিলে, রোগ অতি ঘোরতর হইয়! উঠে। যদি অস্থিমাংসের দ্বার] 

রুদ্ধ থাক! প্রযুক্ত পুঘাদি শনঃস্যত হওনের পথ না পায়, তবে অগ্নি- 

দাহের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে । এবং অস্থি ও মজ্জার উষ্ণতার দ্বারা রোগী 

দগ্ধ হওনের নায় শীর্ণ হইতে থাকে । এই শল্য-ন্য বিকারে রোগী 

বহুকাল যাতন। পায়, ক্রিয়ার দ্বার! যদ্দি পথ পায়, তবে মেদের ন্যায় 

শিগ্ধ শুর্ল-বর্ণ শীতল ও গুরু আত্রাব হয়। অস্থি ভেদ হইয়! পয 
নিঃসরণ হইলে পপ্তিতেরা তাহাকে অস্থিগত সান্নিপাতিক বিদ্রধি কছেন। 



4৩৩৪ স্ুশ্রুত । 

দশম অধ্যায়। 

অথ বিসর্প নাড়ী ও স্তন রোগের 

নিদান। 
দোষ সমূহ কুপিত হইয়৷ এবং ত্বক্ মাংস ও শোণিতে প্রবেশ 

করিয়া, শ্থীয় স্বীয় লক্ষণযুক্ত সর্বাঙ্গ-অনুসারী উন্নত শোফ শীঘ্ব জন্মায়। 
দেহে বিস্যত হয় বলিয়া ইহাকে বিসর্প রোগ কহে। বায়ুজন্য বিসর্প 

রোগ হইলে, রোগাক্রান্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ মুছ পরুষ এবং এবং মস্তেদ (১) ও 

তোদ বিশিষ্ট হয়।. এবং অঙ্গমর্দ ও বাষু-জন্য অরের সকল উপদ্রব 
ঘটে। অতিশয় দূষিত প্রযুক্ত বিধম গ্রন্থিযুক্ত হইলে চিকিৎসার 
কোন ফল দর্শে না। বিসর্প পিত্তাত্মক হইলে, শরীরে শীঘ্র প্রসারিত 

হয়, এবং জর দাহ পাক বিশিষ্ট, স্ফোট ও প্রমেহ-বহুল (অতিশয় মেদ 

নিঃসরণ), ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । দোষ বৃদ্ধি হওয়! প্রযুক্ত মাংস 
শির ওজক্ষয় হইয়। কর্দমের ন্যায় আআাব হইতে থাকিলে, আরোগ্য 

হয় না। গ্রেম্সাত্বক বিসর্প রোগ হইলে, ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হয়, 

বিলঘ্ে পাকে, স্সিপ্ধ ও শ্বেতবর্ণ হয় এবং ফুলা, অল্প-বেদন1 ও উগ্র- 
কণ্ড,যুক্ত হয়। সান্লিপাতিক বিসর্প রোগ হইলে, ত্রিবিধ-বর্ণ ও বেদন' 

বিশিষ্ট ও গভীর হয়, এবং পাকিয়1! উঠিলে মাংস শির! ক্ষয় হয়, এজন্য 

আরোগ্য হয় না। শরীরের কোন স্থান আঘাতের দ্বার ক্ষত হইলে 

ও শরীরে সকল দোষ সাম্যভাবে না! থাকিলে, রক্ত ও পিত্তে মিলিত 

হ্ইয়। সেই স্থানে ফুল1 জন্মায়, এবং ক্ষত স্থান, শ্তাব এবং রক্তবর্ণ, 

জর দাহ ও পাঁক বিশিষ্ট, কুলথের ন্যায় কুদ্র স্ফোটের দ্বারা আকীর্ণ 

হ্য়। 
বাত, পিত্ত অথবা! কফ-জন্য বিসর্গ রোগ আরোগ্য হয়, ক্ষত-জন্য 

বা সান্নিপাতিক জন্য হইলে আরোগ্য হয় না। পিত্ত ব। বায়ুর লক্ষণ 
১০০০ 

(১) পসম্তেদ্ব* ফেটে হাওয়!। 
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বিশিষ্ট যে সকল বিসর্প-রোগ মন্ধস্থানে জন্মে, তাহারা কষ্টে আরোগ্য 
হয়। পক অথবা পৃষ-বহুল ব্রণকে অপক বলিয়া! উপেক্ষা করিলে, 

তবেই পু পুর্বস্থিত স্থান বিদীর্ণ করিয়! শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করে। এই ব্রণে পৃষের অতিমাত্র গমন হয় বলিয়! গতি কহে, এবং 
নাড়ীরস্তায় পৃ বহন করে বলিয়া, ইহাকে নাড়ী-ব্রণ (নালী ঘা) 
কহে। পৃয বদ্ধ থাক! প্রযুক্ত সকল দোষ সংমূচ্ছিত হইয়া সেই নাড়ী 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয় (১)। নাড়ীব্রণ বায়ুজন্য হইলে, পরুষ, 

হল্ষ মুখ.ও শুল বিশিষ্ট হয় এবং রাত্রিতে ফেনাধুক্ত আশ্রাব অধিক 
পরিমাণে নিঃস্থত হয়। পিত-জন্ত হইলে, তৃষ্ণা তাপ তোদ অব- 

সন্নত। জ্বর ও ভেদ, এই সকল কারণে দ্িবাভাগে পীত-বর্ণ উষ্ণ আমাৰ 

হয়। কফ-কর্তৃক রাত্রিষোগে বন্য অজ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায় 

পিচ্ছিল আশ্রাব নিঃস্যত হয়, ও ব্রণ অল্প-বেদনা-বিশিউ, কঠিন ও কতু- 

যুক্ত হয়। নাড়ী-ব্রণে ছই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহ! তিন দোষের 
একত্র গতির দ্বারা জশ্বিয়াছে বলিয়া জানিবে। দাঁহ অর শ্বাস মূঙ্ছা 
ও মুখ-শোষ, এই সকল লক্ষণ ঘটলে ত্রিদোষের প্রকোপে জন্িয়াছে 

বপিয়া জানিবে। ইহ! ঘোর কালরাত্রির ন্যায় জীবন-ক্ষয-কর | 

পূর্বোক্ত স্থানে যদি অণুমাত্র শল্য প্রবেশ করিয়! নির্গত না হয়, 
তবে সেই শল্যের শীত্বই গতি হয়। তাহ! হইতে ফেনিল নির্মূল 

শোণিত-মিশ্রিত উষ্ণ আত্রাব, বেদনা-সহযোগে নিয়ত নিঃত্যত হয়। 

যেষে কারণে যতপ্রকারে পৃষের গতি হয়, সেই সেই কারণে 

সেই সকল প্রকার স্তনরোগ জন্মে! বালিকাঁগণের স্তন-সংশ্রিতা 
ধমনীর পথ আবৃত থাকে, স্ুতরাঞ& তাহাতে দোষ প্রবেশ করিতে 

পারে না, এজন্য তাহাদ্রিগের স্তন-রোগ জন্দে। পুভ্রবতী অথব 

গভিণীদিগের স্তনদ্বয়"আশ্রিত ধমনীর পথ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়, 
কি 

(১) পুয বদ্ধ থাকিলে শরীরের অন্তরে ও বাহিরে শোর হইয়! নালী ঘা হয়। 
“সংমুচ্ছি ত”--নম্যক্ বদ্ধিত | 
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এজন্য তাহাদিগের স্তন-রোগ জন্মে। তুক্তদ্রবা পরিপাকের দ্বার! 
যে প্রসন্ন ও মধুর রস জন্যে, সেই রম সমস্ত দেহ হইতে স্তনদ্বয়ে সঞ্চা- 
রিত হুয়, একারণ স্তন-ছ্গ্ধকে স্তন্য বলে। 

৬ যেমন শুক্র সর্ব দেহে থাকে, দেহের কোন বিশেষ স্থানে দেখ! 

যায় না; যুবতীর দর্শন স্মরণ শব্দ-শ্রবণ বা ম্পর্শনের দ্বারা হষ্ 

হই] শুক্র স্থলিত হয়। ন্ুতরাং মনের প্রসন্নত ও শরীরের হর্ষই 
শুক্র দ্ঘলিত হওয়ার কারণ। সেইরূপ, অপত্যের সংস্পর্শ দর্শন 
স্ররণ ও গ্রহণে, শরীরস্থ শুক্রের ন্যায় সত্ীলোকদিগের স্তনদ্ধয়ে স্তন- 

ছুগ্ধের সঞ্চার হয়। এস্থলে কেবল ন্নেহই সেই স্তন্য-প্রন্রবের হেতু । 

বাঘুপ্রধান শরীরে, স্তনছগ্ধ কষাক়-রস-বিশিষ্ট হয়, এবং জলে নিক্ষিপ্ত 

কুইলে ভানিয়া উঠে । পিত-প্রধান শরীরে, সেই দুগ্ধ অশ্্রও কটুরস 
বিশিই হয়, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে পীত-বর্ণ রেখ! দৃশ্য 
হুব। কফ-প্রধান শরীরে, ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত 

হইলে মগ্র হয়। সকল দোষ অথবা অভিঘাঁত কর্তৃক দূষিত হইলে 

ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যে স্তনছুপ্ধ একত্রী- 
স্ুত প্রাণ্ডর ও মধুর হয়, এবং বিবর্ণ না হয়, তাহাকে প্রসন্ন অর্থাৎ 

নির্দোষ বুলিয়। ভ্রানিবে। ছুদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, স্ত্রীলোকের 

স্তনদয়ে দোষের সঞ্চার হইলে, তত্রস্থ রক্ত মাংস দূধিত হইয়া স্তন- 

রোগ জন্মে। শোণিত বিদ্রধি বাতিরেকে অপর যে পাচপ্রকার 

ঝ্তনরোগ আছে, তাহাদিগের লক্ষণ বাহা বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় (১)। 

একাদশ অধ্যায় । 
অস্থি, অপচি, অর্বব,দ ও গলগও শিদদান। 

বায়ু প্রস্থতি হুষ্ট হইয়া, রক্ত মাংস ও কফ সংযুক্ত মেদকে দূষিত 

(১) যে সকল প্রকার কারণে বিদ্রধি জন্মে সেই কয়প্রকার কারণে স্তন- 

হোগ জন্মে । সুতরাং তাহাদিগের লক্ষণ বিত্রধির লক্ষণের ন্যার়। 
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করে। তন্বারা শরীর হইতে হ্বতন্্ ভাবে উন্নত গোলাকৃতি শো 

জন্মে, তাহাকে গ্রন্থি বলে। বায়ুজাঁত, গ্রন্থিরোগে শরীর বদ্ধ (টেনে 
থাক1) ও ব্যথিত হয়ঃ যাতন] জন্মে, শরীর যেন বিক্ষিণ্ড ছিন্ন ও বিভিন্ন 

হইতে থাকে । ইহ] কৃয্বর্ণ কঠিন ও বস্তির (মোষক) ন্যায় বিস্তৃত, 
এবং বিদীর্ণ হইলে তাহ হইতে নির্মল রক্ত আ্রাৰ হইতে থাকে । 

পিত্ত-কর্তৃক রক্ত বাঁ গীত বর্ণ গ্রন্থি হইলে, শরীরে পুনঃ পুনঃ দাহ 

উপস্থিত হয়, জাল! জন্মে, পুনঃ পুনঃ পাকিয়। উঠে ও শরীর উত্তপ্ত 

হইয়া থাকে, এবং বিদীর্ণ হইলে অতিশয় উষ্ণ রক্ত নির্গত হইতে 

থাকে । কফ-জাত গ্রন্থিরোগে শরীর শীতল ও বিবর্ণ হয়, যাতন। 

অল্প হয়, ও অতিশয় কণ্ড, জন্মে, শোফ পাথরের ন্যায় কঠিন বোধ 

হয়, অনেক দিন বিলম্বে বদ্ধিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে শুরু ও ঘন্* 

পুষ নির্গত হইতে থাঁকে। মেদজাত গ্রন্থিংরোগে বর্ধিত শরীর ক্ষয় 
হয়, এবং শরীর. বৃদ্ধি হইবার পক্ষে হানি জন্মে । ইহা! স্নিগ্ধ, বৃহৎ, 
অন্পযাতনা-দায়ক ও অতিশম্ষ কণ,য়ন-কর, অধিক বিদীর্ণ করিলে 

ইহা! হইতে পিণ্যাক বা ঘ্বতের স্তায় মেদ নির্গত হইতে থাকে । 

হুর্বল ব্যক্তির ব্যায়ামের দ্বারা যে সকল গ্রন্থিরোগ জন্মে, তন্দার! 

বায়ু আক্ষিপ্ত হইয়া, সমস্ত শিরাজাল পীড়িত ও সঙ্কুচিত ও শুক করিয়! 
উন্নত গোলাকার গ্রন্থি জন্মায় । সই শিরাঁজাত গ্রন্থি যদি যাতনা- 

দায়ক ও সচল * হয়, তবে তাহা! কষ্টনাধ্য বলিয়। জানিবে। যদ্যপি 

সচল ও যাতনা দায়ক নাও হয়, তথাপি মর্মস্থানে জন্মিয়া আয়ত 

হইলে গ্রন্থি আরোগ্য হয়.ন1। 

হনু, অস্থি, কক্ষা, মু, বাহু, সন্জি, মন্তা (ঘাড়ের শির), এই সকল 
স্থানে মেদ সঞ্চিত হইয়া, গলদেশে কফ-যুক্ত, নিদ্ধ, অল্প-বেদন-বিশিষ্ট, 

কঠিন, গোল অথবা! আক়ত গ্রন্থি জন্মিলে, সেই গ্রন্থি স্ঞামলকীর 
অস্থি, মৎস্যের ডিম্ব বা এইরূপ কোন আকারে জন্মে, এবং তাহা 

গ. অর্থাৎ শরীরের স্থানে স্থানে সগিয়। বেড়ায়। 
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মাংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয়। তাহাতে দুষিত পদার্থের সঞ্চার হয় 
বলিয়! তাহাকে অপচি বলে। অপচি, কও, ও অল্প বেদন! বিশিষ্ট। 
ভিন্ন হইলে তাহ! হইতে শ্রাব হয় ও সেইটী আরোগ্য হুইয়! পুনর্ববার 
অপর একটা জন্মে। এই রোগ মেদ ও কফ কর্তৃক জন্মে ও বহু- 
কালন্থায়ী। 

শরীরের কোন স্থাঁনে দোষ সমস্ত সংমুচ্ছিত (বদ্ধিত) হুইয়! মাংস 

দুষিত করে। তাহাতে মাংস-বৃদ্ধি হইয়! বৃত্ত, দৃঢ়, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, 

আয়ত, গাঢ়-মূল-বিশিষ্ট শোফ জন্মে, তাহাকে শান্তরজ্জের ' অব্বদ 

কহে, ইহ বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং পাকে. না। সেই অর্ধদ বাত-জন্, 

পিত্ব-জন্য, কফ জন্য, রক্ত-জনা, মাংস-জন্য এবং মেদ-জন্য জন্মে, 

তাহার লক্ষণ গৃস্থির লক্ষণের ন্যায়। 
দোষ সমস্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া, এবং শির1 পীড়িত ও সম্কুচিত 

করিয়া পাক জন্মায়, তন্বার1 আত্রাবধুক্ত মাংসপিগ্ড শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, 
তাহাতে ক্ষুদ্র মাংসের অস্থুরের ন্যায় দশ্য হয়, এবং তাহা হইতে অজত্র 

দুষিত রক্ত-আ্রাব হয়, ইহাকে রক্তজন্য অর্বদ বলে, ইহা অসাধ্য । 

ইহাতে রক্ত-ক্ষয় উপদ্রবে পীড়িত হইয়। রোগী পাও বর্ণ তয়। মুষ্টি 

প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ আহত হইলে, মাংস দূষিত হইয়া শোফ জন্মে। সেই 

শোফ বেদনা-রহিত, স্সিপ্ধ শিরের যেরূপ বর্ণ সেইরূপ বর্ণবিশিই), পাক- 

রহিত (পাকে না), পাষাগ-খণ্ড-সদৃশ এবং অবিচপিত। ইহাকে মাংসার্ব্,দ 
কহে। ইহা মাংসাশীর শরীরের মাংস দুষিত হইয়। শীঘ্র জন্মে। এই 
রোগ অসাধ্য, সাধ্য হইলেও পরিত্যাগপুর্বক চিকিৎসা! করিবে । মন 

স্থানে আশ্রাববিশি্ট, বা শরীরের কোন দ্বারে অবিচলিত অর্ব,দ 

জন্মিলে অথবা পুর্ব-জাত অর্ব,দের উপরে অর্ধ,দ জন্তিলে অধ্যর্বদ 

বলে। এঁকেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে ছুই দোষ কর্তৃক দূষিত হইয়] 
অর্বদ জন্মিলে তাহাকে দিরর্বদ বলে। এই রোগ অসাধ্য। অববদ 
কফের আধিক্য জন্য, বিশেষতঃ মেদের আধিক্যজন্য হইলে পাকে 
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না। দোষ সকল এক স্থানে স্থির ভাবে গৃস্থিত হইয়া থাঁক! প্রযুক্ত 
সকল অর্ধ আপনা হইতেই জন্মে। 

বায়ু ও কফ গলদেশে বৃদ্ধি হইলে এবং ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগে 

মেদের সঞ্চার হইলে, মেদ প্রভৃতির সকল লক্ষণ যুক্ত গজ-কুস্তের স্তায় 

শোফ জন্মে । তাহাকে গলগণ্ড কহে । তোদ-বিশিষ্ট, কষ্ণবর্ণ 

শিরার দ্বার! ব্যাপ্ত, এবং কৃষ্জ অথব1 অরুণ-বর্ণ বিশিষ্ট হইলে বাযু- 
জন্য গলগণ্ড বলা যায়। মেদ-বিশিষ্ট হইয়া কালক্রমে গলদেশ উন্নত 

হইলে. বাতন]৷ হয় ও উন্নত স্থান পরুষ (তেল-পার] নয়) হয়, বিলম্বে 

বৃদ্ধি হয়, ও কখন কথন পাকে । তৎকালে মুখের বৈরস্যতা, ও তালু- 

শোধ ও গল-শোষ জন্মে, এবং সেই উন্নত স্থান দৃঢ় ত্বকের ন্যায় বর্ণ 
এবং অল্প বেদন! ও উগ্র কণ-বিশিষ্ট, শীতল ও আয়ত হয়, ইহা 

কফ-জন্য 'গলগণ্ড রোগ । মেদ-জন্য গলগণ্ড হইলে বিলম্বে বুদ্ধি হয় 

এবং কালক্রমে কদাচিৎ পাকিয়াও উঠে ও অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট হয়। 

ইহাতে মুখের মাধুধ্য ও তালু ও গলদেশে প্রলেপ জন্মে (চট্ চটু করে) 
এবং পীড়িত স্থান চক্চকে, কোমল, ছুর্গন্ধযুক্ত, পাও্বণ ও অতিশর 

কওুবিশিষ্ট হয় । কালক্রমে গলগণ্ড অল্প-মূল (গোড়া সরু) হইয়!1 

অলাবুর ন্যায় লম্বিত ও অল্প মূল বিশিষ্ট হইলে, দেহের ক্ষয় বৃদ্ধির 

সঙ্গে তাহারও ক্ষয় বুদ্ধি হইতে থাকিলে, মুখ চিক্ চিকে ও গলদেশে 

শব্ধ হইলে, কষ্টে শ্বাস নিঃসরণ হইলে, সব্ঘ শরীর কোমল হইলে, এবং 
বৎসর অতীত হইয়। অকুচি জন্মিলে, অথবা এই রোগে ক্ষীণ এবং 

স্বরের ভিন্নতা হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । গল-দেশে মুফ্ধের 

ন্যায শ্বয়থু জন্মিয়া লশ্বিত হইলে, বৃহৎ হউক ব৷ হস্ব হউক, তাহাকে 

গও বলিয়া নির্ণয় করিবে। 



৩১৪ হশ্রুত। 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদের নিদান। 

বাষু পিত্ত শ্লেম্ম। শোণিত মেদ মৃত্র এবং অস্ত্র, এই সাতটা বুদ্ধির 

কারণ । তাহার মধ্যে মূত্র এবং অস্ত্র জন্য বৃদ্ধি বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন 

হয়। তাহাদিগের উৎপত্তির হেতুই কেবল ভিন্ন। পূর্বোক্ত সকল 

দোষের মধ্যে কোন একটা দোষ কুপিত হইয়া ফল-কোশ-বাহিনী 

ধমনীর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ফলকোশ বৃদ্ধিকরে। তাহাকেই বৃদ্ধি 
রোগ বলে। ইহার পুর্ববলক্ষণ বস্তি কটি মুদ্ধ ও মেঢদেশে বেদনা, 
বায়.জন্য পীড়া ও ফল-কোশ-শোফ । বায়-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে 
বায়পূর্ণ বস্তির ন্যায় আয়ত, পরুষ ও অকারণে বায়,জন্য বেদন। হয়। 

পিত্ব-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে পক্ডুম্থুরের ন্যায় বর্ণ হয়, দাহ ও উষ্ণতা] 
যুক্ত হয় ও শীঘ্র উখ্থান হয় (ফুলে উঠে) এবং শীঘ্র পাকিয়া উঠে। 

শ্নেগ্সাজন্য বৃদ্ধি হইলে কঠিন, অল বেদন! বিশিষ্ট, শীতল এবং কও, 

যুক্ত হয়। রক্ত-জন্য বৃদ্ধি হইলে, বধ্ধিত স্থানটা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকের 

দ্বার আবৃত হয় এবং পিত্ব-জন্য সকল লক্ষণ হয়। 

মেদ-জন্য বৃদ্ধি, হইলে বর্ধিত স্থান কোমল, চিক্কণ, কও,যুক্ত, অল্প 

বেদন-বিশিষ্ট ও তাল ফলের ন্যায় হয়। মুত্রের বেগধারণ-শীল 

বাক্তির মূত্র বৃদ্ধি হয়, সেই বর্ধিত মূত্র নিঃসরণ-কালে, ফলকোশ জল- 

পুর্ণ চণ্্-স্থলীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হইতে থাকে । তাহাতে মুত্র-রুচ্ছ, বৃষণ- 

দ্বয়ে বেদনা! ও কোশে শ্বয়খু জন্মে। তাহাকে মুত্র বৃদ্ধি বলাযায়। 

ভার বহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ কর! ও বৃক্ষ হইতে পতন প্রভৃতি 

শ্রম বিশেষের দ্ধার! বায় অতিশয় বৃদ্ধি ও কুপিত হইয়!, কোন সুক্ষ 

অস্ত্র কোন এক স্থান দ্বিগুণিত ভাবে গ্রহণপুর্বক (রজ্জুর ন্যায় 

জড়াইয়া লইয়া) অধোভাগে গমন করে । সেই জড়িত অস্ত্র বঙক্ষণে 

(কুচকিতে) গন্থির ন্যায় অবস্থিতি করে। ততকালে প্রতিকার ন। 
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করিলে কালক্রমে সেই গ্রন্থি ফলকোশ (অও্ডকোশ) মধ্যে প্রবেশ 
করে। তাহাতে কোশ ফুলিয়৷ উঠে, ও দীর্ঘ হয়। মুগ্ধ অবপীড়ন 

করিলে (টিপিলে) উর্ধ দিকে (উদর মধ্যে) উঠিয়া যায়। ছাড়িয়! 

দিলে পুনর্বার কোশ-মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কোশ ফুলিয়া উঠে। 

ইহাকে অস্ত্রবৃদ্ধি বলে । এই রোগ অসাধ্য। 
অতিশয় মৈথুন বা সংসর্গ হইতে এককালে বিরত ভওয়া, অথব! 

ব্রহ্মচারিণী বা এককালে সংসর্গ-রহিত1, বা রজ£ম্বল! বা জননেন্দিয়ে 

দীর্ঘ-রোম-যুক্তা, বা কর্কশ সঙ্কীর্ণ বা নিগুঢ় রোম-যুক্তা যে সকল 
স্ত্রীলোক, অথব1 যে সকল স্ত্রীলোকের জননেক্ছ্িয়ের দ্বার অতি ক্ষুদ্র 

বা অতি বৃহৎ, অথব! যাহাদিগের জননেক্ররিয় অচোক্ষ্য (দুষিত) 
সলিলে গ্রক্ষালিত বা আদ প্রক্ষালিত নহে, অথবা যাহাদিগের জন- 

নেন্ত্রিয় কোনপ্রকার রোগ-বিশিষ্ট বা! দূষিত, বা যে স্ত্রীলোক প্রিয় 

বা অভিলষণীয় লহে, এপ্রকার কোন স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করা, 

নখ অস্থিখণ্ড বিষ বা শৃক (কোনপ্রকার শূঙ্গার ন্যায় বস্ত) মেটু- 

পথে পতিত হওয়া, কিম্বা পীড়ন ব৷ হস্তের দ্বারা আঘাত ব! চতুষ্পদী- 
গমন, অচৌক্ষ্য জলে প্রক্ষালন, অবপীড়ন (টেপা), ব! শুক্র বা 

মৃত্রের বেগধারণ, বা মৈথুনাস্তে প্রক্ষালন না করা, এই সকলের 

মধ্যে কোন একটা কারণে জননেন্দ্রিয়ের পথে দোষ কুপিত হুইলে, 

ক্ষত হউক বা! না হউক, জননেন্ত্রিয় ফুলিয়! উঠে । তাহাকেই উপদংশ 

রোগ বলে। উপদংশ রোগ পাচপ্রকার। নায়ুজন্য, পিত্-জন্য, 

কফ-জন্য, সান্লিপাতিক-জন্য এবং বরক্ত-জন্য। বাযুজন্য উপদংশে, 

কাঠিনা, ত্বকের পরিপুটন (ভেদ” হওয়া), জননেক্ররিয়ের স্তব্ধভাঁব, 
ফুলার অসমতা, ও বাযুজন্য বিবিধ্রপ্রকার বেদন1, এই সকল লক্ষণ 

জন্মে। পিত্ব-জন্য উপদংশে, জর শ্বয়খু পক তুম্বুরের ন্যায় বর্ণ, 

তীব্র দাহ, শীঘ্র পাক ও পিত্ত জন্য মন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ জন্মে। 

শলেশ্মাজন্য উপদংশ, কঠিন বধু ও কু-ুক্ত, চিকণ ও অঙ্গ-বেদনা- 
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বিশিষ্ট । রক্তজ উপদংশে, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোঁটের উৎপত্তি, অতিশয় রক্ত 

নিঃসরণ, পিত্তের সকল লক্ষণ, এবং জর দাহ ও শোধ, এই সকল লক্ষণ 

প্রকাশ হয়। এরোগ কোন কোন সময়ে আরোগ্য ন! হইয়৷ ষাপ্য 

থাকে। সান্নিপাতিক উপদংশে, সকলপ্রকার লক্ষণের প্রকাশ, এবং 

শেফের (জননেন্দ্রিয়ের) অবদরণ (ফেটে যাওয়1), কৃমি জন্মান ও মরণ, 

এই সকল ঘটিয়। থাকে । 

দোষ সকল কুপিত হইয়া! অধোভাগে গমন পূর্বক বজ্ষণ, উরু, 

জানু ও জঙ্ঘ। দেশে অবস্থিতি করিয়। কালক্রমে পায়ে আশ্রয় করে, 
তাহাতে পাদ ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠে। তাহাকে শ্রীপদ কহে। 

শ্লীপদ তিনপ্রকার, বাযুজন্ত, পিত্তজন্ত ও কফজন্ত। বাযুজন্ত 
হইলে থর কৃষ্ণবর্ণ পরুষ ও অকারণে বাষুজন্য বাতন! বিশিষ্ট ও বিবিধ 
প্রকারে স্কটিত হয়। পিত্তজন্য হইলে ঈষৎ গীতবর্ণ মৃদ্র অর ও 

অল্প দাহ বিশিষ্ট হয়। শ্র্েম্বাজন্য হইলে শ্বেত বর্ণ, অল্প চিক্কণ, অল্প 

বেদনা! বিশিষ্ট, ভার, বৃহ গ্রন্থি বিশিষ্ট এবং উপরি ভাগে কণ্টক 

সমূহের ন্যায় উন্নত (উপরে কাট! কাটা) হয়। সংবৎসর অতীত 

হইলে উন্নত বল্ীকের ন্যায় হইয়! আত্রাব হইতে থাকিলে রোগীকে 

পরিত্যাগ করিবে। 

এই তিনপ্রকার শ্নীপদেরই মূল কফ। কারণ কফ ব্যতিরেকে 
গুরু ও বৃহত হয়না । যে দেশে অধিক পরিমাণে জল বদ্ধ ও সকল 
খতুতে শীতল থাকে, সেই দেশে এ রোগ অধিক জন্মে । স্তদ্বয়েরও 
শ্লীপদ জন্মে। কেহ কেহ বলেন যে চক্ষু, কণ, নাসিক! ও ওঠ দেশেও 
জন্মে। 

উহাতে 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
ক্ষুদ্র রোগের নিদান। 

ক্ষুদ্র রোগ সমুদ্ায়ে ৪৪ চুয়াল্িশপ্রকার। যথ। --১ অজগন্পিকা, 
২ব বপ্রধ্যা, ৩ অন্ধালজী, ৪ বিবৃতা, ৫ কচ্ছপিকা, ৬ বন্দীক, ৭ ইন্দর- 
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বৃদ্ধা, ৮ পনসিকণ, ৯ পাষাণ-গর্দভ, ১০ জাল-গর্দীভ। ১১ কক্ষাঃ ১২ বি- 

স্ফোটক, ১৩ অগ্নিরোহিণী, ১৪ চিপ্য, ১৫ কুনথ, ১৬ অন্শরী, ১৭ 

বিদবারিক1, ১৮ শর্কর! অর্ধ,দ, ১৯ পামা, ২০ বিচর্চিকা, ২১ রকসা, 
২২ পাদ-দারিক1, ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্ত্রলুপ্ত, ২৬ দারুণ, ২৭ 

অরুংসিক!, ২৮ পলিত, ২৯ মন্থরিক1, ৩* যৌবন-পিড়কা, ৩১ পল্সিনী* 
কণ্টক, ৩২ জতুমণি, ৩৩ মাষক, ৩৪ চন্কীল, ৩৫ তিলকালক, ৩৬ ন্তচ্ছ, 

৩৭ ব্যঙ্গ, ৩৮ পরিবর্তিকা, ৩৯ অবপাটিক1, ৪* নিরুদ্ধপ্রকীশ, ৪১ 
নিরুদ্ধগুদ; ৪২ অহিপুৃতন, ৪৩ বৃষণকচ্ছ ও ৪৪ গুদপ্রংশ। . 

১। অজগল্লিকা রোগ, রাঁলক্দিগেরই শরীরে জন্বিয়া থাকে । 

কফ ও বামু হইতে উহার উৎপত্তি হয়। ইহার আকৃতি মুর্গ অর্থাৎ 
মুগ কলায়ের স্তায়, চি্কণ, শ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ গীইটের স্থায়, ইহার্ 
বর্ণ চম্মের বর্ণের হ্তায় এবং ইহ! যাতনা-দায়ক নহে । ২। যবপ্রথয1১--" 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ । যবের স্তায় ইহার আকার, অতি কঠিন ও 
গ্রন্থিযুক্ত এবং শবীরস্থ মাংসে ইহা লিপ্ত হইয়া থাকে । শ্র্রেম্সা ও 
বায়ুদ্বার ইহার উত্পত্তি হয়। ৩। অন্ধালঞ্জী,_ইহা শরীরে ঘন ও 
সন্নিবিঘ হইয়া এবং সরলভাবে উন্নত ও গোলাকৃতি হইয়। জন্মে। 

ইহাতে অল্প পুয় জন্মায়, এবং কফ ও বায় হইতে ইহার উৎ্পত্তি। 

৪ । বিবৃতা,--এই জাতীয় ব্রণের মুখ কিছু বিবৃত হুইয়! থাকে, পন 

উডভৃ্বর ফলের ন্যায় ইহার আকৃতিঃ ইহাতে অতিশয় জাল! জন্মে, 
ইহার অবয়ব গোল, পিত্ত হইতেই ইহার উৎপত্তি। ৫ কচ্ছপী,--_ 
কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি। কচ্ছপের ন্যায় ক্রমে উন্নত 

হইয়1 পাঁচটা ব। ছয়টা গ্রস্থিরূপে এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহ! অতিশয় 
কষ্টকর । ৬। বল্সীক,_-এই রোগ হস্ত.ও পাদতলে, সন্ধি-স্থানে, 

গ্রীবা-দেশে এবং জক্রর উর্ধভাগে বল্পীকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উপ- 
চীয়মান হইয়। গ্রন্থিরপে উৎপন্ন হয়। ইহার চতুষ্পার্থে ক্ষুদ্র ক্ুত্র 

ব্রণ জন্মিয়া থাকে । এই সকল হইতে যাতনা, দাহ ও কও জন্মে 
২৭ 



১১৪ হত । 

এবং রস নির্গত হইয়। থাকে । বাধষু পিত্ত ও কচ হইন্ডে ইহার উৎ* 
পর্তি। ৭। ইন্দ্রবৃদ্ধ,_ ইহ! বাফু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

ইহাঁর আকুতি পদ্মবীজের ন্যায় এবং ভাহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ব্রণ 

ব্যাপ্ত হয়। ৮। পনসিক1,--ইহা বায়, ও শ্লেগ্সা হইতে উৎপন্ন হইয়! 

থাকে । এইজাতীয় ব্রণ কর্ণ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে হইয়া থাকে । 

শালুকের ন্যায় ইহার অবয়ব । ইহ! অতিশয় ফাতনা-প্রদ । ৯। পাষাণ" 
গর্দভ,--ইহা বায় ও কফ হইতে জন্মে, হন্ুর সন্ধিস্থানে ইহা উৎপন্ন 

হয়, কঠিন শোফ অর্থাৎ ফুল! জন্মে এবং ইহাতে যাতন। অল্প হয়। 

১০ । জাঁল-গর্দভ,-*ইহ1 বিস্তৃতভাকে শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যাপ্ত 

হয়, এবং ইহাতে দাহ ও জর হয়। এই ব্রণ প্রাক না। পিত্ত ও 

শ্লেম্মা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে । ১১1 কক্ষ, পিত্ প্র- 

কুপিত হইয়া, বাহু-পার্খে, স্বন্ধদেশ ও কক্ষ-দেশে, কুষ্ণবর্ণ বেদনা- 

যুক্ত যে ক্ষোটক হয়, তাহাকে কক্ষ! ৰলে। ১২। বিস্ফোটক,-- 

রক্ত ও পিত্ত বিকৃত হইলে, সর্ব শরীরে বা শরীরের একদেশে অগ্ধি- 

দ্ধের ন্যায় যে ম্ফোটক জক্ষ্ে, তাহাকে বিক্ষোটক কনহে। ইভাতে 

জর হইয়া থাকে । ১৩। অগ্নি-রোহিণী,_ মাংস-ভেদুক, জলস্ত অগ্নি- 

বখ অন্তর্দাহকর যে স্ফোটক কক্ষা-প্রদেশে জন্মে ও যাহ! হইতে অতি- 

য় জর হয়, তাহাকে অগ্নি'রোহিণী বলে। ইহ! সন্নিপাত হইতে 

উৎপন্ন হইয়া! থাকে! এই রোগ সপ্তাহ, দ্বাদশ দিন বা পক্ষ কালে 

মানুষকে শমন-সদনে প্রেরণ করে। ,এই রোগ একান্ত অসাধ্য । 

১৪। চিপ্য,_-পিত্ত ও বায় নথ-মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাধিকে 
উত্পাদন করে, তাহার নাম চিপ্য।' ইহা পাকিয়। উঠে এবং বেদন। 

ও দাহ জন্মায়, ইহাকে ক্ষতরোগ ব1! উপনখ রোগও বল যায়। 

১৫। কুনখ,_-€কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দূষিত হইয়া, যে নথ 

রুক্ষ কৃষ্ণরর্ণ ও থর হয়, তাহাকে কুনথ বলে। ইহার অপর নাম 
কুলীন। ৯৬। অন্ুশয়ী,বে ব্রণের অত্যন্তর-ভাগ গভীর এবং বহি 
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রাগ অল্প বিস্তারযুক্ত, যাহার বর্ণ চর্মের বর্ণের সমান এবং যাহ 
উপরিভাগে সম্ভাগে থাকে কিন্ত ভিতরে পাকিয়! শুক হইয়া! যায়, 

তাহাকে অন্থুশয়ী কহে! ১৭। বিদারিকা,--কক্ষাদেশে ও বক্ষণ 

(কৃঁচ্কি) প্রদেশের সন্ধিস্থানে রক্ত বর্ণ ও বিদারী কন্দের ন্যায় 

গোলাকার ধে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারিক1 কছে। ইহা! বায়, পিস 

কক এই তিন হইতেই উৎপন্ন এবং এই তিনেরই লক্ষণাক্রাস্ত হইয়। 

খাকে। ১৮। শকরার্বাদ,-শ্লেক্সা মেদ ও বার মাংস নিরা ও 

ন্বারতে গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে, এ গ্রাস্থি ফাটিয়। গেলে তাহ! 

হইতে মধু ত্বত ব। বপাঁর ন্যায় রস অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে 
থাকে। তাহাতে বায় বর্ধিত হুইয়া মাংসকে শুষ্ক করিয়! পুনর্ধার 

গ্রস্থিযুক্ত শর্কর! উৎপাদন করে, শিরা হইতে বহুল পরিমাণে নান! 

বর্ণের ছূ্ন্ধমন় ক্লেদযুক্ত রক্ত-অ্রাব হইতে থাকে, তাহাকে শর্করার্ব,দ 
কছে। ১৯। পামা,--২০ বিচর্চিকাঁ,--২১ রকসা,--ইহার1 কুষ্ঠের, 

মধ্যে পরিগণিত | ২২। পাদ-দারিকা,-ভ্রমণ-শীল ব্যক্তির পাদ- 

দ্বয় অতি রুক্ষ হইলে, বায়র প্রকোপ বশতঃ তাহার তল-প্রদেশ্ 

ফাটিয়। যায়, ইহাকে পাদদ্ারিক কহে। ইহাতে অতিশয় যাতনু 

জন্মে। ২৩। কদর,-_ প্রস্তর বা! কণ্টকাদির দ্বার চরণ ক্ষত হইলে 
অথব! মেদ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ জম্মে। ইহাতে কীলযুক্ত 
কঠিন কুলের মত গ্রন্থি দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যদেশ উন্নত অথবা নিষ্ন 

হইয়া থাকে। ইহাতে যাতন! উপস্থিত হয় ও রস নির্গত হইতে 
থাকে । ২৪। অলস,_-পাদদ্য় অপরিষ্কত থাকিলে, ছুই কর্দম 

স্পর্শে ক্রেদযুক্ত অঙ্গলির মধো ধেঁ কণ্ড, দাহ ও যাঁতন! হয়, তাহাকে 
অলদ (১) রোগ বলে। ২৫। ইন্ত্রলুপ্ত,--পিত্ব, রোমকুপে গমন্ 
করিয় ও বায়,র সহিত বর্ধিত হইয়া, কেশ সকলকে বিচ্যুত করিয়! 
থাকে । তাহার পর শ্লেম্ব!, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল 

(2 আমাদের দেশীয় ভাবায় ইহাকে এক্ষণে “পাকুই" রলে। 



৩১৬ সৃশ্রুচত | 

লোম-কুপের দ্বার রোধ করে, সুতরাং পুনর্ধার আর কেশ জন্মিতে 

গারে না, ইহাকে ইন্ত্লুপ্ত (২) বলে। ইহার অপর নাম, থালিত্য 
বা রুজ্যা।) ২৬। দারুণ,-ষখন কফ ও বায়র প্রকোপে কেশের 

স্থানে অতিশয় কণ্ড, জন্মে ও তাঁহ৷ অতিশয় রুক্ষ হয়, তখন তাহাকে 

প্দারণ* রোগ বলে? ২৬। অরুংলিক1,_-রক্ত কফ ও কৃমি কুপিত 

হইলে, মন্থষোর মন্তকে বহু র্লেদযুক্ত ও বহুমুখ-বিশিষ্ট যে সকল ব্রণ 
হয়, তাহাদিগকে অকরুংলিকা কছে। ২৮। পলিত,--পিত্ত ও শরীরস্থ 

উদ্মতা, ক্রোধ শোক ও পরিশ্রমের দ্বার! শিরস্থ হইয়! কেশ সকলকে 

পাকাইয়া ফেলে। ইহার নাম পলিত, রোগ । ২৯। মস্ুরিকণ? -. 

দাহ জর ও যাতন। দায়ক, ঈষৎ পীত-যুক্ত তাত্রবর্ণ যে সকল ব্রণ 
গাত্রে মুখে ও শরীর মধ্যে জন্মে, তাহাদিগকে মহ্রিক! কহে। ৩০। 

যৌবন-পিড়কা,--যুব! পুরুষদিগের মুখমণ্ডলে বায় কফ ও রক্ত জনিত 
শান্মলী-কণ্ট ক-সদশ যে সকল মুখশোভার হানিকর ব্রণ জন্মে, তাহাকে 
যৌবন-পিড়ক! কহে। ৩১। পদ্মিনী-কণ্টক,-পদ্মের কণ্টকের ন্যায় 

গোলাকার ও তাহার মণ্ডলটা পাঁওুবর্ণ, এইবপ ব্রণকে পদ্দিনী-কণ্টক 

কহে। ইহ! কফ ও বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩২। জতু- 
মণি,--ষে ব্রণ কফ ও রক্ত-জন্ত, ও ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাকার ও 

কোমলভাবে শরীরের সমকাঁলে জন্মিয়। থাকে, তাহাকে জতুমণি 

কহে । ইহাতে কোনপ্রকার যাঁতন। হয় না। ৩৩। মশক,--. 

মস্থষ্যের শরীরে, মাষ কলায়ের স্থায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, 

বেদনা-বিহীন চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক বলে। 

ইহা বায় হইতে উৎপন্ন । ৩৪'। তিলকাঁলক,_-শরীরের সহিত 

সমতলে স্থিত বেদনাহীন কৃষ্ণচবণ যে তিল-চিহন দেহে দেখ যায়,তাহাঁকে 

তিলকালক বলে । ইহ! বায়, পিত্ত ও কফের উদ্রেকে জন্মিয়া থাকে । 
৩%। ন্যচ্ছ,-ছোট কিংবা বড়, শ্ঠামবর্ণ বা! শুর্ুবর্,ণ গোলা- 

(১) দেশীয় ভাষায় ইহাক্ষে 'টাক? বলে। 
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কার, বেদনা-শূন্য ও শরীরের সহিত সমকাঁলে জাঁত যে চিহ্ন মনুষ্য 

শরীরে দেখা যায়, তাহাকে ন্যচ্ছ বলে। ৩৬। চর্মকীল,--উৎপত্তি 

ও কারণ অনুসারে উহাকেই চর্মকীল বলা যায়। ৩৭। ব্যঙ্গ. 

পিত্ত-সংযুক্ত বায়, ক্রোধ ও পরিশ্রমের দ্বার কুপিত হইয়! সহস1 মুখ- 
মণ্ডলে আসিয়া! গোলারুতি চিহ্ক উৎপাদন করে। তাহার অবয়ব 

ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ সুখ-বিশিষ্ট । ইহাতে কোনপ্রকার বেদনা জন্মে না ॥ 

ইহারই নাম ব্যঙ্গ। ৩৮। পরিবর্তিকা,_-সর্বত্র ভ্রমণ-শীল বাযুঃ 

মর্দন, ' পীভুন ও অত্যন্ত অভিঘাঁত-প্রযুক্ত যখন পুংচিহ্বের চর্মকে 

আশ্রয় করে, তখন সেই চণ্খন ত্বাহার সংসর্গে সম্কৃচিত হইয়া আইসে, 

এবং মণির (পুংচিহ্কের অগ্রভাগের) নিয়ে কোষের উপরি গন্থির ন্যায় 

লম্বমান হইতে থাকে । তখন তাহাতে বেদন! ও জ্বালা জন্মে, কখন 

কখন পাকিয়! উঠিয়াও থাকে । ইহাকে পরিবর্তিক! পীড়া কহে £ 

ইহ! ছুইপ্রকার ; বাযু-সম্তৃত ও আগন্ত, অর্থাৎ হঠাৎ কোনরূপ 

আঘাতাদির দ্বারাও জন্মিয়া থাকে । ইহা শ্রেম্মা-জাত হইলে কওূ- 
বিশিষ্ট ও কঠিন হয়। ৩৯। অবপাটিক1,_-ম প্রশস্ত-যোনি রমণী 
ব। বালিকা স্ত্রীতে গমন কর প্রযুক্ত অথব। হস্তা্দির অভিঘাতের দ্বার! 

বলপূর্ব্বক পুংচিন্ছের চক্ম্ন উদ্বর্তিত হইলে, কিম্বা মর্দন, পীড়ন ও শুক্রের্ 
বেগের ব্যাঘাত হেতু চন্ম উৎপাটিত হইলে, তাহাকে অবপাটিক! 
কছে। ৪০। নিরুদ্ধপ্রকাশ,_যখন পুংচিন্তের চর্ম, বায়যুক্ত হইয়া 

মণিস্বানকে আশ্রয় করে এবং মণি, চর্মদ্বার! আচ্ছাদিত হইয়া মুত্র- 

শ্রোতকে রুদ্ধ করে, তাহাতে সেই মণিস্থান বিদীর্ণ না! হইয়! মন্দ ধারায় 
প্রতশ্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরঃ্ধপ্রকাশ অথব। ছুরূঢ় অবপাটিকা 
বলে। ৪১। নিরুদ্ধগুদ,-মল-বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত 

হইয়া গুহাদেশ আশ্রয় করিয়া মল-নির্গমনের প্রধান অ্রোতকে রুদ্ধ 
করে, এবং তৎ্পরিবর্তে হুক্ম দ্বার প্রস্তত করিয়া দেয়। তাহাতে 

পথের নুক্মতা-বশতঃ অতি কষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়! থাকে । ইহাকে 
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নিরুদ্ধগুদ ব্যাধি বলে । ইহ! অতিশয় কষ্টকর। ৪২। অহিপুতন,--. 
বালকের! মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়। অপান-দেশ ধৌত না করিলে, 
তাহাতে স্বেদে জন্মিয়া অপরিষ্কৃত হইলে, তাহাতে রক্ত ও কফজাত 

কও, জন্মে, কণ্,য়ন করিলেই তাহাতে স্ফোট জন্মে ও তাহা হইতে 
রস নির্গত হইয়। থাকে, তাহাতে ব্রণ সকল একত্র হইয়া! অতি ভয়ানক 

হয়। ইহাকে অহি-পুতন কহে । ৪৩। বুষণকণ._ মুক্ধদেশ ধৌত 
ও পরিষ্কত ন। থাকিলে তাহাতে মলা জন্মে। পরে ঘন্ম হইয়া যখন 

তাহ। ক্রেদযুক্ত হয়, তখন কণ্ড উৎপন্ন হয়। তাহ? কণুয়ন করিলেই 
স্ফোট জন্মায় ও রস শআ্াৰ হয়। ইহাকে বৃষণ-কণ্ড, কহে। ইহ! 

শ্লেম্মা ও বায়র গ্রকোপে অন্সিয়া থাকে । 8৪1 গুদ-্রংশ,--রুক্ষ 

ও দুর্বল বাক্তির প্রবাহছন (কোৌৎ পাড়া) ও অতিসার দ্বার মলদ্বারের 

মাংস বাহিরে নির্গত হয়। ইহাকেই গুদত্রংশ কহে। 
রি 

চতুর্দশ অধ্যায় । 
শুক-দোষের (১) নিদান। 

যাহার! অনর্থক পুংচিহ্ন বুদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তাহাদের এই 

অষ্টাদশপ্রকার ব্যাধি জন্মে । যথা, ১। সর্ষপিকা, ২। অন্ীলিক, 

(১) শুক অর্থাৎ বিষ-জন্ত। বাৎল্যায়নাদি গ্রন্থে কহে, এই মুষ্টিযোগের 

প্রলেপ প্রদান করিলে পুংচিঙের বৃদ্ধি হয়। যথা) শূকো। জলশুকঃ, স তু বিষজস্তঃ, 

জলমলোও,কঃ স শৃকঃ, অর্থাৎ একপ্রকার বিষজন্ত বা জলে যে আইস জন্মে, এই 

উত্তয়কে শুক বলে। তথা, শৃকঃ প্রধানে! লিঙ্গবৃদ্ধিকরো! বাৎস্যায়ন দত্ত যোগঃ 

শৃক উচ্যতে। বাৎস্যায়নাদি-গ্রন্থে জলশুকাদি প্রলেপের যে মুক্রযোগ উল্লেখ করিয়।- 

ছেন, তাহ প্রদশিত হইতেছে ।....*“ভল্লাতকাছ্থি-জলশৃক-মথাজ পত্র-মস্ত বিরষদাহ্ 

মতিমান্ সহ সৈন্ধবেন। এতদ্বিরবৃহতীফল-তোধপিষ্টম আলেপনং মহিষবিড়- 
বিমলীকৃতেহঙ্গে। স্থুলং মহগুরতুরঙ্গ মতুল্যমাশ্ড শেফঃ করোত্যভিমতং নহি 

ইশগোতস্তি ॥” ভল্লাতকের বীজ; জলশুক ও পদ্ম-পত্র সৈদ্ধবের নহিত ভশ্ম করির। 
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৩। গ্রথিত, ৪। কুন্তীকা, ৫। অললী, ৬ । মৃদ্দিত, ৭1" সম্মুটুপিড়ক', 

৮। অবমন্থ, ৯। পুক্করিকা, ১০। স্পর্শহানি, ১১। উত্তমা, ১২। শত- 

পোনক, ১৩। ত্বক্পাকঃ ১৪। শোণিতাব্বদ, ১৫। মাংসাব্ব,দ, ১৬। 

মাংসপাক, ১৭। বিদ্রধি ও ১৮। তিলকালক। 

১। শুক দুভূগ্রি অবিধি ক্রমে প্রয়োগ) হইলে, তাহার প্রলেপ 
প্রদানে কফ ও রক্ত বিকৃত হয়, তন্বার! শ্বেতনর্ষপ-তুল্য পিড়ক1 জন্মে। 

পণ্ডিতের! ইহাকে সর্ষপিক ব্যাধি বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। ২। প্র 

শুক বিধম অর্থাৎ অপ্রশস্তরূপে উত্তোলিত ও বিষ-সংযুক্ত হইলে, 

তাহার প্রলেপে বায়, কুপিত হয়) তাহাতে যে পিড়ক! জন্মে, তাহাকে 

অগীলিক। কছে; ইহা অতিশয় কঠিন। ৩। পুংচিহ। নিরন্তর শৃক- 
দ্বার! পুরিত থাকিলে কফ প্রকুপিত হয়; তদ্বারা যে পিড়ক1 জন্মে, 
তাহাকে গ্রথিত বলে। ৪ শৃক-প্রলেপের দ্বার রক্ত-পিত্ত কুপিত 

হইয়া জদ্ববীঞ্প অর্থাৎ জামের আঠির ন্যায় যে পিড়ক। উৎপন্ন হয়, 

তাহাকে কুস্তীক1 কহে; ইহ! অতিশয় অনিষ্ঠকর। ৫। প্রমেহ রোগে 

£অলজী”, নামক যে পিড়কা বণিত হইয়াছে, শুক-প্রলেপের দ্বার 

বদি সেই লক্ষণাক্রান্ত পিড়কার উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে অলঙ্জী 

ব্যাধি বল। যায়। ৬। শুক-প্রলেপে বায়, প্রকুপিত হইয়৷ যদি পুং- 

চিহ্ন পাড়িত (মন্দিত) হইয়।" সংরন্ধ হয় (ফুলিয়। উঠে), তবেই 

তাহাকে মৃদিত ব্যাধি বল! যায়। ৭। হস্তদ্বারা সংপীড়িত হইলে ষে 

পিড়ক1 জন্মেঃ তাহাকে সন্মুট-পিড়কা কহে। ৮। যে সকল পিড়ক 
শি প্পা শা পা পিস আপ্প্্উ পা শা পা? স্পপি 

পেষণ-কালে তাহাতে দগ্ধ বৃহতী (বেগুণ বিশেষ) ফলের রস প্রদান করিবে | 

অনস্তর মহিষের বিষ্ঠা দ্বার পুংচিহণ পরিক্ষার করিয়। তাহাতে এ প্রলেপ প্রদান 

করিতে হইবে। এরূপ করিলে আতি শীঘ্রই অশ্ের ন্যায় স্থল ও অতি মহৎ 

পুংচিহ্ন বৃদ্ধি পাইয়া খাকে। কিন্তু এই অসং চেষ্টা দ্বার উপরোক্ত অষ্টাদশপ্রকার 
ব্যাধি ডৎপন্ন হয়। শুকাঁদির প্রলেপ প্রদান করিলে যে অনিষ্ট হয়। তাহাকে শুফ- 
দোষ বলে। 



৩২০ হশ্রুত। 

বহু পরিমাণে জন্মে, এবং দীর্ঘাকৃতি হইয়া মধ্যদেশে বিদীর্ণ হুইপ! 
যায়, তাহাদিগকে অবমন্থ বলে। রক্ত ও কফ বিকৃত হইলে এই 

জাতীয় ব্যাধি জন্মে, ইহাতে অতিশয় বেদন। ও রোমাঞ্চ হইয়া! থাকে । 

৯। যে পিড়কার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায়, ও যাহার চতুষ্পার্থে ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র পিড়ক1 জন্মে, পিত্ত ও রক্ত জাত সেই সকল পিড়কাকে পুষ্করিক 

কছে। ১০। দূষিত শুক দ্বার শোণিত ছুষ্ট হইয়া যে পিড়ক। জন্মে, 
তাহার নাম ম্পর্শহানি। ১১। শুক-প্রলেপ-প্রদানে অকুচি উপস্থিত 

হইয়া, মুগ ও মাষ কলায়ের ন্যায় যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

উত্তমা বলে। ইহ। রক্ত-বর্ণ, রক্ত-পিত্ব দূষিত হইয়া! জন্মিয়া থাকে । 
১২ । অনুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা পুংচিহ্বের চারিদিক্ পূর্ণ 

হইলে তাহাকে শতপোনক ব্যাধি বলে। ইহা! বায়, ও রক্ত কুপিত 

হইয়া জন্মিয়া থাকে । ১০। পিন্ত ও রক্ত কুপিত হইয়! যে সকল 

পিড়ক। উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে জর ও দাহ জন্মে, তাহাকে ত্বক-পাঁক 

ব্যাধি বলে । ১৪। যাহার চারিদিকে ঈষৎ রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট 
অর্থাৎ ফুলা-বিশি্ পিড়ক1 জন্মে, এবং যাহাতে ব্রণ-স্থান অতিশয় 

বেদনা-যুক্ত হয়, সেই ভয়ানক পিড়কাকে শোিতার্ব,দ বল যায়। 

১৫। শৃক-গ্রলেপ-প্রদানে মাংস দূষিত হইয়৷ যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে 
মাংসার্ব,দ বলে। ১৬। শৃক-দোষ-জীত ব্রণ উৎপন্ন হইলে যাহার 
মাংস সকল বিশীর্ণ হইয়! যায় এবং অতিশয় বেদন! জন্মে, াহাকে 
মাংদপাক ব্যাধি বলে। ত্রিদোষ কুপিত হইয়া এই ব্যাধি উৎপন্ন 

হইয়। থাকে । ১৭। সান্নিপাতিক বিদ্রধি-৫রাঁগের যে লক্ষণ নির্দেশ 
কর! হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি ব্যাধি বলে। 
১৮। কৃষ্ণ অথবা বিচিত্র বর্ণ বিষাক্ত শুকে প্রলেপ প্রদান করিলে, 
ংচিহ্কের সমুদয় অংশ পাকিয়! উঠে এবং মাংসথও সকল কষ্ণবর্ণ 

হইয়! থনিয়৷ যায় । এই ব্যাধিকে তিলক্ষালক বলে। সঙন্নিপাত 
হইতেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া! থাকে । 



সশ্রগত | ৩২১ 

উপরে থে অষ্টাদশপ্রকাঁর শৃকদোষ-জনিত ব্যাধির উল্লেখ কর! 
গেল, ইহার মধ্যে মাংসার্ব,দ, মাংস-পাক, বিদ্রধি ও তিলকালক, এই 
চারিপ্রকাঁর ব্যাধি অসাধ্য জানিবে। 

ডেড 

পঞ্চদশ অধ্যায়। 

ভগ্নের নিদান। 

পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ (ইতগ্ততঃ অঙ্গ-বিক্ষেপ), হিং 

পশুর দশন প্রভৃতি দ্বার আঘাত, ইত্যাদি নানাপ্রকারে অস্থি ভগ্ন 

হইয়! থাকে । অস্থিভঙ্গ নানাপ্রকারে হইলেও তাহা! প্রধানতঃ ছুই- 

প্রকারে উৎপন্ন হয়। যথা, সন্ধিমুক্ত ও কাও-ভগ্ন । 

সন্ধিমুক্ত ছয়প্রকারে হইয়া! থাকে । যথ1 )১--১ উৎপিষ্ট, ২ বিশ্লিষ্ট, 

৩ বিবর্তিত, ৪ অবক্ষিপ্ত, ৫ অতিক্ষিপ্ত ও ৬ তির্ধ্যকৃক্ষিপ্ত। সন্ধিমুক্ত 

হইলে, সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়! থাকে )--অঙ্গ প্রসারণ 
(বিস্তার), আকুঞ্চন (গুড়াইয়া লওয়া), বিবর্তন (ফেরান) ও 

আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ বিক্ষেপ), এই সকল কার্যে শক্তি থাকে না, 

অন্তিশয় যাতনা! জন্মে এবং স্পর্শ করিলে অতিশয় অপহ্ হইয়া 
উঠে । 

এক্ষণে বিশেষরূপে বলা যাইতেছে ;-১। সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে, 

উভয় পার্খ্েই শোফ ও বেদন| জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নান।- 

প্রকার বেদন। উপস্থিত হইয়া থাকে |, ২। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, অল্প 

শোফ ও সতত বেদনা জন্মে, এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়। থাকে । ৩। 

সন্ধি বিবর্তিত হইলে, অঙ্ক বি্ভত হইয়। থাকে এবং বেদন৷ জন্মে। 

৪। সন্ধি অবক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধির বিশ্লেষ হয় এবং ভয়ানক যাঁতন। 

জন্মিয়। থাকে । ৫1 সন্ধি অতিক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধি ও অস্থি উভয়ের 

অতিক্রান্ততা ও বেদন! জন্মিয়া থাকে। ৬। সন্ধ তির্্যক-ক্ষিপ্ত 



৬২২ ত্র । 

হইলে, এক অস্থির পার্খে অম্য অস্থি গিক্সা পড়ে এবং অত্যন্ত বেরর্নী 

জদ্মিয়। থাকে (১)। 

ইহার পর কাগুভগ্নের বিষয় বলিব | 

কাগ্ভগ্ন দ্বাদশ প্রকারে হইয়া থাকে । যথা ;--১ কর্কটক, ২ 
অদ্বকর্ণ, ৩ চুর্ণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত, ৬ কাণ্ড ভগ্র, ৭ মজ্জানু- 

গত) ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাটিত ও ১২ স্ষ,টিত। 
কাগুন্প্ন হইলে সামান্ততঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে)_- অতিশয় 

শ্বয়থু জন্মে, স্পন্দন বিবর্তন ও স্পর্শ করিলে অসহা যাঁতন! জন্মে, অব- 

গীড্যমান হইলে (টপিলে) শব হয়, 'অঙ্গ সকল অস্ত হয়, নানাগ্রকার 

বেদন। জন্মে, এবং কোন অবস্থাতেই সুখ লাভ হয় ন!। 

এক্ষণে বিশেষরূপে শী সকলের লক্ষণ' বল! যাইতেছে । 

১। অস্থির মধ্যে উভর দিক্ তগ্ন হইয়! মধ্যস্থল গ্রন্থির ন্যায় 
উত্নত হইলে, তাহাকে কর্কটক বলে। ২। অস্থি তগ্ন হইয়া! অশ্ের 

কর্ণের ন্যায় উন্নত হইলৈ, তাহাকে অশ্বকর্ণ বলে। ৩। অস্থিচূর্ণ 
হইলে চুর্নিত বলে, ইহ! শব্ধ ও স্পর্শের দ্বারা জান! যায় । .৪। অতি- 

শয় স্থল?ও অধিক শোফ বিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত (২) বলা যায়। ৫। 
গার্খদ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত (৩) বলে। ৬। 
প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাগুভগ্র বলে। ৭। কোন 

অস্থির খণ্ড, অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিরীা মজ্জীকে বিদ্ধ করিলে, তাহাকে 

(১) “ভৎপিষ্ট?” ছুই অগ্থির সন্ধি গানে ঘর্ষিত ইওয়া। “বিশ্লি্” দুই অস্থির 

সন্ধি অল্প শিথিল হশুয়া। ““বিবন্ঠিতঃৎ সন্ধিটা এক পার্খে রিয়া! যাওয়া । “অবি- 

ক্ষিপ্ত” সন্ধি-স্থান ছ।ড়িরা কোন অঙ্ছি নীচু হইয়! পড়া। “অতিক্ষিপ্ত” লন্দি-স্থান 

হইতে কোন অস্থি উচ্চ হইয়া! উঠ।। “আন্তীকাস্ততা” অহ্িন্ব় সব্ধি-হ্থান ত্যাগ 

কিয় পরস্পর দুরে গমন করা৷ 

(২) অস্থি পিষিয়! যায় ও তাহাতে মাংন চারিদিকে ফাটিয়া যায়। 
(৩) বৃহৎ অঞ্থি হইতে ক্ষুত্র খও্ড চ্যুত হইলে অগ্রিচ্ছলিত বলে। 



ুশ্রুত । ৩২৩ 

অকজানুগত কহে । ৮1 অস্থি নিঃশেষ-রূপে ছিব হইলে অতিপাতিত 
বলে। ৯। অস্থি ঈষৎ বক্র হইয়া ভগ্ন হইলে এবং বিশ্লিষ্ট ন! 

হইলে বজ্র বলে। ১০। অস্থি ভগ্ন হুইয়া এক পার্থ কিঞ্চিৎ 

লাগিয়া! থাকিলে ছিন্ন বলে। ১১। মালাপ্রকার়ে বিদীর্ণ হইয়! 

বেদনা-বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে পাটিত বলে। ১২। শুক-পুর্ণ-সদৃখ 

(শৃঙার স্ায় বস্ত শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার স্তায়) ফুলিয়া উঠিলে স্ফটিত 

বলে। এই সকলের মধ্যে চুর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জান্থুগত, 

এই নকল' কৃচ্ছ্দাধ্ জানিবে । কৃশ, বৃদ্ধ, বালক দিগের, ক্ষত, ক্ষীণ, 

ক্ষযরোগী, কুঠু ও শ্বাসরোগী দিগের সন্ধি ভগ্ন হইলে কষ্টসাধ্য 

জানিবে। : 

যাহার কপাল তিন্ন হইয়াছে, এবং কটিদেশের সন্ধি মুক্ত ৷ 

ভ্রষ্ট ও জঘন-দেশ প্রতিপি্ই (পিষিয়া যাওয়া) হুইয়াছে, তাহাকে 

চিকিৎমনক পরিত্যাগ করিবে। যাহার কপালাস্থি (১) বিশ্লি্ঠ ও 

ললাট চুর্ণিত হইয়াছে, এরং যাহার স্তন-মধ্য (বক্ষঃ). শঙ্ঘ, পৃষ্ঠ ও 
মস্তক ভগ্র হইয়াছে, চিকিৎসক তাহাকে বজ্জন করিবে । বাহার 

আস্থ ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিক্ৃতি-ভাব প্রাণী হয়, কিম্বা বাহার 

অস্থি সম্যক্রূপে সংহত হইলেও মন্দরূপে বিনগাস ও বন্ধন হেতু 
কিংব। সঞ্চালন বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়ঃ বৈদ্য তাহাকে পারত্যাগ 

করিবে (২)। উপরে যে তিন অবস্থা কাত্তিত হইয়াছে, বিজ্ঞ টবদ্যের 

দ্বার চিকি্সিত হইলে, মধ্যয়-বয়স্ক ব্যক্তির তাহ! স্থির ভাবে 

থাকে । 

(১) ম্বাথার খুলিতেঃ হাটুর সন্ধি-গানে বা নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে যে চাকীর মড় 

অস্থি থাকে, তাহাকে কপাল বলে। 

(২) ভগ্ন অস্থি বমাইবার সময় বাবন্ধন করিবার সময় কোন দোষ হয় অর্থও 

স্ব'তাবিক-ভাবে বসান না হয় বা সঞ্চালনের ছার সরিয়। যায়, তাহাতে যোড়। 
লাগলেও বুক ব অন্য (কানবপ বিকৃতি হব। সেটা আর তাল হয় নল । 
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তরুণ নামক অস্থি নত হয়। নলক অস্থি ভগ্র হয়। কপাঁল-অস্থি, 

বিভিন্ন হয় ও রুচক অস্থি স্ক,টিত হয় (১)। 

যোড়শ অধ্যায় । 
মুখ-রোগের নিদান। 

মুখ-রোগ পঞ্চষষ্টটি (৬৫) প্রকার। সেই সকল রোগ সাতটী স্থানে 
হয়। সাতটা স্থান যথা,__ওষ্ঠদ্বয়, দত্তমূল, দন্ত, 'জহ্বা, তালু, ক এবং 

এক-কালে এই সকল স্থান। তাহার মধ্যে ওষ্ঠে আটপ্রকার, দস্ত-মূলে 

পঞ্চদশ (১৫) প্রকার, দৃত্তে আটগ্রকার, জিহ্বাতে পাচপ্রকার, তালুতে 

নয়প্রকার, কে সপ্তদশ (১৭) প্রকার, এবং এককালীন মুখের 
সর্ধস্থানে তিনপ্রকার মুখ রোগ জন্মে । 

বায়, পিত্ত, শ্লেম্া, সন্নিপাত, রক্ত, মাংস, মেদ ও শরীরে কোন- 

প্রকার আঘাত, এই অষ্টপ্রকার কারণে ওঠ্ঠের প্রকোপ হইয়া থাকে। 

ৰায়র প্রকোপ-জন্য ওষ্টদ্ধয় কর্কশ, পরুষ, স্তব্ব-ভাব, কুষ্ণবর্ণ, তীব্র- 

বেদনা-যুক্ত, বিদীর্ণ এবং অবিদীর্ণ (ছাল ওঠা) হয়। পিত্তের প্রকোপ- 
জন্য, ওঠদ্বন্ন সর্যপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্রণে আবৃত হয়, জ্বাল করে, 

পাকিয়া উঠে ও তাহ! হইতে রন শিঃস্যত হয় এবং নীল ও পীতবর্ণ- 

বিশিষ্ট হয়। হ্্েশ্ার প্রকোপে ওণদ্বয়ে মাংসের ন্যায় বণ-বি শিষ্ট 
কুদ্্ ক্ষুদ্র পিড়ক1 জন্মে, বেদনা থাকে ন1, চুলকায়, ফুলিয়া উঠে এবং 

পিচ্ছিল ও শীতল ভাব হয়। ওঠদ্বয় সন্সিপাত কর্তৃক কখন কৃষ্ণবর্ণ 

হয়, কথন পীতবর্ণ হয়, ও কথন শ্বেতবর্গ হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র বছ- 

সংখ্যক ব্রণের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।'' ও্ঠদ্ধয় খর্জ.র-ফলের ন্যায় বর্ণ-বি শিশ্ট 

ক্ষু্র ক্ষুদ্র ব্রণের দ্বারা আচিত হইলে, ও তাহা হইতে শোণিতের 

আম্বাব হইলে, তাহাকে রক্তের প্রর্কীপ জন্য ওঠ-রোগ বলা যায়। 

মাংস দূষিত হইয়৷ ওষ্-রোগ হইলে, ওষদ্বয় ভার, স্থুল ও মাংস-পিণ্ডের 

(১) এই কর়প্রকার অস্থির বিবরণ লারীর-স্থানের অধ্যায়ে বল। যাইবে। 
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ন্যায় উন্নত হয়, এবং ওষ্ঠের উভয় পার্খে শৃকণি দেশে কৃমি জন্মে। 

মেদ কর্তৃক দূষিত হইলে ওষঠদ্বয় ঘ্বৃত মণ্ডের ন্যার (ত্বতের উপরি 
ভাগের সরের ন্যাগ) বর্ণ-বিশিষ্ট, কগু,যুক্ত; স্থির, ও কোমল হয় 

এবং তাহা হুইলে স্ফটিকের ন্যায় নির্মল আশ্রাব হইতে থাকে । 
কোন প্রকাব আঘাতের দ্বার] ওষ্-রোগ হইলে, ওগ্ঠদ্বয় দক্তবর্ণ হয়, 

এবং খণ্ডিত-বিদীর্ণ ও কণু,যুক্ত হয়। 

দন্তমূলগত রোগ বথ1--শীতাদ, দত্ত পুপ্প,টক্ দন্তবেষ্টক, শোৌষীর, 
সহাঁশৌধীর, পরিদর উপকূশ, দস্তবৈদর্ধ্য, অধিমাংস. এবং পাঁচ প্রকার 
নাড়ী (নালী ঘা) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দন্তমূলে হইয়া থাকে। দস্ত- 

মূল হইতে অকন্মাৎ দুর্গন্ধ-যুক্ত। কষ্ণবর্ণ ও ক্লিন শোণিত অল্পে অল্পে 

নিঃস্যত হইলে, এবং দত্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়। পরস্পর পাকাইর়!| 
তুলিলে (১) শীতাদ নামক রোগ বলা যায়ঃ ইহা কফ ও শোণিত 

কর্তৃক জন্মে। ছুইটী কি তিনটা দন্তমূলে অতিশয় বেদন। ও ফুলা 
কন্মিলে দন্ত-পুর্নী টক্ রোগ বলা যায়ঃ ইহাও কফ-রক্ত কর্তৃক জন্মে। 

দন্তমূল ইহাতে পূব ও রুধির নিঃস্যত হইতে থাকিলেও তদ্বারা দত্ত 
চালিত হইলে ( নড়িলে ) দন্ত বেষ্টক রোগ বলা যায়। ইহা দূষিত 
শোণিত কর্তৃক জন্মে। দস্তমূলে ফুল বেদনা! লালাআব ও কণ্ত 

এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌবীর নামক রোগ বল! যায় । দন্ত-মুল 
হইতে দন্ত সকল চলিত হইলে; তালু, ওষ্ঠ ও দত্ত-মূল হইতে দস্ত- 
মূল অবদদীর্ণ হইলে (কাটিয় গেলে ) এবং দত্ত-মূলের মাংস পাকিয়! 

মুখে যন্ত্রণা হইলে মহাশৌধ্টার রোগ বলা যায়। দন্ত-মাৎস সকল 
শীর্ণ হইলে, ও ্টীবন কালে (থুতু £ফেলিতে গেলে ) তাহ হইতে 

রক্ত নিঃসরণ হইলে; পরিদর রোগ বলা যায়। এই রোগ পিত্ত-রস্ত 

১। একটা দত্তের মূল পাঁকিলে সেই পুযের সংস্রবে অপর দত্তমূল পাকিয়া 
ভঠে। 

| ২৮ 
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ও কফ কর্তৃক জন্মে দত্ত-মূল জাল! করিলে ও পাকিয়! উঠিলে, তন্বার। 
দন্ত সকল চলিত হইলে, ঈষৎ ঘর্ষণে তাহা! হইতে শোণিত শ্রাব 

হুইলে, রক্ত শ্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে ছুর্গন্ধ হইলে 
উপকুশ রোগ বল। যায়। ইহ] রক্তপিত্ত জন্য জন্মে। দস্তমূল 

কোন প্রকারে ঘর্ষিত হইলে অতিশয় যাতনা বোধ হয় ও ফুলিয়া 

উঠে ও পাকে, এবং দস্ত সকল চলিত হয়, এইটী বৈদর্ভয রোগ, 

কোন প্রকার আঘাত জন্য জন্মে। বায়ু কর্তৃক স্বাভাবিক অপেক্ষ। 

অধিক দত্ত জন্মে, সেই দত্তের উৎপত্তিকালে অতিশয় তীব্ বেদন! হয় 

জন্মিলে পর সেযাতনার শাস্তি হয় ইহাকে বর্ধন রোগ কহে । হন্থুর 

গহ্বরের (গালের ভিতরের ) শেষ' ভাগের দস্তে ( অর্থাৎ যাহণকে 

কশের দাত বলে) অতিশয় ফুল! ও বেদন। জন্মিলে ও তাহ। হইতে 

লাল।ভ্রান হইতে থাকিলে অধিমাৎসক রোগ বলে । ইহা কফ কর্তৃক 

জন্মে । দন্ত-মূলে পাঁচ প্রকার নালী জন্মে। 
দস্তগত রোগ যথা-_দালিন, কৃমিদন্তক, দস্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, 

কপাঁলিকা, এবং হনুমোক্ষ। যে রোগ দস্ত সমস্ত, বিদীর্ণ হওয়ার 

নায় তীৰ বাতন। বিশিষ্ট হয়ঃ তাহাকে দালন রোগ বলে, এই রোগ 

বায়ু কর্তৃক জন্মে। দন্ত, কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ও চলিত হইলে ও তাহা 

হইতে লালাজ্াব হইতে থাকিলে এবং অকারণে ( অর্থাৎ ন। 

টিপিলেও) অতিশয় সংরস্ত (কট্ কটু কর1) ও যাতনা হইলে 
তাহাকে কমিদন্ত-বলে, এই রোগ বাধু কর্তৃক জন্মে। দস্তে শীতল 

বা উষ্ণ ও স্পর্শ-সহা ন1 হইলে দস্ত-হর্ষ রোগ বল যায়। ইহাও 
বায়ুজন্া। মুখ ও দত্ত ভগ্ন হইবৌও অতিশয় যাতন। হইলে ভঙ্জনক 
বোগ বলা বায়। ইহা কফ-বাত কর্তৃক জন্মে। মল সঞ্চিত 

হইয় শর্করার ন্যায় কঠিন হইলে, দত্তের গুণের হানি হয়, ইহাকে 
দস্তশর্কর] রোগ বলে। সেই শর্করার সহিত দস্ত-মূলের মাংস নিয় 
২ইয়া পড়িলে তাহাকে কপালিক1 কহে। ইহার দ্বার! দন্ত নাশ 
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হল্স । শোণিত মিশ্রিত পিত্ত কর্তৃক দস্ত দগ্ধ হইয়া শ্তাঁম অথবা নীল 

বর্ণ হইলে গ্তাব-দস্ত কহে । বায়ু কর্তৃক উপদ্রব জন্মিয়া হম্থুর সন্ধি 

বিশ্লিষ্ট হইলে, তাহাকে হনুমোক্ষ বক্ষ! যায়, ইহাতে অর্দিত বায়ুর 

লক্ষণ দেখা যায় অদ্দিত ব্যাধির নিদানে দেখিবে। 

জিহবাগত রোগ যথা-_ত্রিদোষ দ্বারা তিন প্রকার কণ্টক, এবং 

অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার । বায়ুদ্বারা স্ব, টিত (ফেটে 
যায়), রসজ্ঞানের অভাব এনলং শাক পত্রের ন্যায় বর্ণ হয়। পিত্ত দ্বারা 

গীত বর্ণ,.দাহ এবৎ রক্ত বর্ণ কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত হয় । কফের দ্বারা 
ভার হয় ও জিহ্বার মাংসে উন্নত শিমুল কাঁটার ন্যায় অধিক সংখ্যক 

উন্নতি দেখা যায়। জিহ্বাতলে যে প্রগাঢ় ফুলা জন্মে তাহাকে 

অলাস বল! যায়। ইহ1 কফ-রক্তদ্বারা জন্মে । সেই ফুলা বৃদ্ধি 

হইয়! জিহ্বাকে শ্তন্ধ করে এবং জিহ্বামূুল পাঁকিয়া উঠে। 
জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত হইয়। থাকে ও তাহা হইতে 

লালাশ্রাৰ হয় এবং কু ও দাহ জন্মে। এইটা উপজিহ্বিকা রোগ, 
কফ-রক্ত হইতে জন্মে। 

তালুগত রোগ যথ1-_গলশুপ্ডিকা, তুৃণ্ডিকেরী, অঞষ, মাংস- 

কচ্ছ পী, অর্ধ দ, মাংস-সংঘাত, তালু-পুপ্প,ট, তালুশোষ ও তালুপাক 

এই নয় প্রকার। শ্রেক্সা এবং রক্তের দ্বারা তলুমুলে বায়ু পূর্ণ 

বন্তিরন্তায় (ন্ফীত মশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে, ও 

তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুণ্ী রোগ বলে। 

ফুল, স্থল ঘ) বেদন1 দাহ ও পাঁকিয়া উঠা৷ এই লক্ষণ ঘটিলে তুঙ্ডিকেরী 
বলে । তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাঁব (*ভার হয়ে থাকা) ও রক্তর্র্ণ 

দষ্ট হইলে অঞ্রুষ বল] যায় । এই রোগ রক্ত কর্তৃক জন্মে এবং ইহাতে 

অতিশয় জর হয়। তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত বেদনা হীন, 
হইলে ও ফুল! অল্পে অল্পে বিলম্বে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা 

শ্লেন্ষা কর্তৃক জন্মে। তালুমধ্যে পদ্মাকাঁর শৌফ হইলে তাহাকে 



৩২৮ স্শ্রুত | 

রক্ত জন্য অর্কৃদ বলা যায়। পরী অর্ধ,দের লক্ষণ পূর্বের বল! হইয়াছে । 
তালুর অভ্যন্তরে শ্রেম্া কর্তৃক মাংস দূষিত হইয়1 বেদনা হীন 

যে ফুল] হয় তাহাকে মাংস সংঞ্কাত. বলে। তালুদেশে বেদনাহীন, 
স্কায়ী, ও কু'লের মত যে ফুল! হয় তাহা কফ-মেদ-জনা পুপ্প,উ-রোগ । 
বায়ু-পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দবারা তালু শ্বাস 

হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্তৃক তালুদেশ পাকিয়! 

উঠিলে তালুপাক বলে । 

কথস্থিত রোগ ষথা__রোহিণী রোগ, কশালুক, অধিজিহ্বা, বলয়, 
বলাস, একবুন্দ, বৃন্দ, শতত্্রী, গিলায়ু; গলবিদ্রধি, গলোঘ, স্বরপ্রঃ মাংস- 

তান, এবং বিদারি । গলদেশে বায়, পিত্ত, কফ, ও শোণিত পৃথক 

রূপে অথবা সকলে মিলিত হইয়। বুদ্ধি হয়, তদ্দারা মাৎস দূষিত হইয়। 

মাংসাস্কুর হয় তাহাঁতে গলনালী রোধ হয় ও শীত্র প্রাণ বিনাশ করে। 

ইহাকে রোহিণী রোগ বলে। হবার চতুর্দিকে অতিশয় বেদনা 
বিশিষ্ট যে মাংসাঞ্কুর সমস্ত জন্মিয়। কনালী রোধ করে, ও বাযু-জন্ 

উপদ্রব স্মস্ত হয়, তাহাকে বাঁযুজন্য রোহিণী রোগ বলে। সেই সকল 

মাংসাস্কুর শীঘ্র উত্থিত হুইলে ও শীঘ্র পাকিয়া উঠিলে এবং অতিশয় 
জর হইলে, তাহাকে পিত্তজন্ত রোহিণী রোগ বল! যায়। সেই সকল 

মাংসাক্কুর, গলনালীর পথে হইয়া, গভীর ও কঠিন হইলে এবং বিলম্বে 
পাঁকিলে তাহাকে কফ-জন্ত রোহিণী রোগ বলে। গন্ভীরভাবে পাকিয়। 

উঠিলে ও কোন প্রতিকারে তাহার শাস্তি না হইলে এবং তিন 

দোষেরই. চিহ্ন তাহাতে লক্ষিত ভইলে সান্নিপাতিক রোহিণী-রোগ 

বল! যায়। ক্ফোটের (ফোড়া) দ্বার ব্যাপ্ত এবং পিত্তের সকল 

লক্ষণ যুক্ত হইলে শোণিত-জন্ত রোহ্িণী রোগ বলা যায়। গলদেশে 

কুলের অস্তির ন্যায় গ্রন্থির আকার হইলে ও তাহাতে গলদেশে কণ্টক 
বুয়ার ন্যায় অনুভূত হইলে এবং খরম্পর্শ ও কঠিন হইলে, তাহাকে 
কণ্ঠশালুক বলে। এই রোগ শঙ্্রসাধ্য। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুল! 
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বিশিষ্ট এবৎ তাহার উপরিভাগ রক্ত মিশ্রিতের ন্যায় হইলে, ইহাকে 
অধিদ্ধিহবা রোগ.বলে। ইহা পাকিত্তে আরম্ভ হইলে রোগীকে 

পরিত্যাগ করিবে । শ্রেক্সার দ্বারা আয়ত ও উন্নত শোফ গলনালীতে 

জন্মিয় ভুক্ত দ্রব্যের পথ রুদ্ধ করিলে, বলয় রোগ বলা"যায়। এই 

রোগ অসাধ্য । গলদেশে শ্লেম্বা ও বাযু কর্তৃক ফুল! হইয়! শ্বা 
উপস্থিত হঈলে ইহাকে ম্ম্চ্ছেদি ছুত্তর বলাস নামক রোগ বলা যায়। 

গলদেগে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া, দাহ ও কণ,-যুক্ত+ ভার; ও 
কোমল হয় এবং পাঁকে না তাহাকে একবুন্দ রোগ যলে। ইহা! শ্লেষ্সা- 
রক্ত কর্তৃক জন্মে। অভিশয় গোল ও উন্নত হইয়1, অতিশয় দাহ ও 

তীব্র জর বিশিষ্ট হইলে বৃন্দ ঘ্বোগ বল। যায়। এই রোগ রক্তপিত্ত 

জন্য হয়) ইহ1 বেদন! যুক্ত হইলে বাত-রক্ত জন্য বলা যায় । শোফ 

ঘনবপ্তির ন্যায় (১) গলনালীতে হইয়। মাংসাস্কুরের দ্বার অতিমাত্র 

ব্যাপ্ত হইলে ও তদ্দারা নিবিধ প্রকার যাতন] হইলে তাহাকে ত্রিদোষ 

জন্য শতদ্বী রোগ বলে। এই রোগ অসাধা ।! গলদেশে আমলকীর 

অন্তি পরিমিত গ্রন্থি জন্বিয়া কঠিন ও অন্ন বেদনা বিশিষ্ট হইলে ও 

দেখিতে কফ-রক্ত জন্য রোগের ন্যায় হইলে এবং ভোজন কালে তুক্ত 

দ্রব্য যেন গলদেশে সংলগ্ন হইতেছে এইরূপ অন্থভৰ হইলে, তাহাকে 

গিলাযু রোগ বলে । এই রোগ শস্ত্র সাধা । সমস্ত গল-দেশ ব্যাপিয়! 

ফুলিয়৷ উঠিলে ও তাহাতে সকল প্রকার যাতনা হইলে; শুহাকে 
গলবিদ্রধি বলা যায়। ইহা? মকল দোষ কুপিত হইয়া! জন্মে। গলদেশ 

অতিশয় ফুলিয়া অন্ন বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে ও তাহাতে 

বায়ুর গতি নাশ হইলে এবৎ তীব্র জুর হইলে গলৌঘ রোগ বলা যায় 
এই রোগ কফ-রক্ত কর্তৃক উৎপন্ন হয়। 

রোগী মুচ্ছিত হুইয়া শ্বাস বিশিষ্ট হইলে, ম্বরের ভিন্নতা এবং 

(১) “ঘনবর্তি” মোটা পলিতার মত । 
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গলনালী শুষ্ক ও (১) বন্ধ হইলে, শ্বরদ্র বল! যায় ।শ্বাসের পথ, কফাবৃত 

হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। গলদেশের ফুল! ক্রমে ক্রমে বিস্তার 

হইয়া গলনালী প্রায় রোধ করে ও ফুল! লঙ্ষিত হয়। এই রোগ 

ভ্রিদোষ-সম্ভৃত, অতিশয় ক্লেশদায়ক ও প্রাণ-সংহার-কারী, ইহাকে 
মাংসতান বলে। গল-দেশের অভ্যন্তরে ঈষৎ রক্তবর্ণ দাহ ও বেদন। 

বিশিষ্ট ফুল! জন্মিয়৷ তত্রস্থ মাংসকে শীর্ণ ও হূর্গন্ধযুক্ত করে। ইহাকে 

বিদারী রোগ বলে । ইহা পিত্ত ম্বার উৎপন্ন হয়। রোগী যে পার্থ 
শয়ন করে, সেই পার্খেই এই রোগ বিশেষরূপে জন্মে। সর্বসরা 

অথব] মুখের সর্ধন্তান ব্যাপী রোগ, বাযু পিত্ব কফ ও শোণিত এই 

সকল দোষের সন্নিপাতে জন্মে । 'বেদন! যুক্ত ক্ষোটের দ্বার! মুখের 

সর্ধস্থান ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে বায়ু-জন্ত সর্বসর! বলা ষায়। ঈষৎ 

পীঙ-যুক্ত রক্তবর্ণ, ও দাহ বিশিষ্ট স্ফোটের দ্বার! ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে 

পিত্ত কোপ প্রযুক্ত সর্বসরা রোগ বল। যায়। কণু,-যুক্ত অল্প বেদন। 

বিশিষ্ট ও ত্বকের ভ্তাঁয় বর্ণ বিশি্ স্ফোটের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে; শ্লেক্।- 

জন্য সর্বনরা বলা য়ায়। কেহ কেহ বলেন, যে রক্তকর্তক পিত্ত 

চালিত হুইয়! এক প্রকার মাত্র সর্বসর] রোগ জন্মায়, তাহাকে মুখ 

পাক বলে। 
সপপেসপপপী পাপী 

(১) “গলনলী বন্ধ” কিছু গিলিতে না পারা । 

নিদাম স্থানের টীক1। 
বাত ব্যাধি । 

যদিও পক্কাশয় ও গুদ বায়ুর স্থান রলিয়! নির্ণয় .করিয়াছেন তথাপি নাতি কণ্ঠ 
প্রভৃতি অপরাপর স্থানও ইহ] আশ্রয় করিয়া থাকে । তবে পক্কাশর ও গুহাদেশ 

ইহার প্রধান স্থান। 

ব্যান বায়ুর দ্বারা যে পঞ্চবিধ কাধ হওয়। উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপধ্য 

এই যে ব্যান বায়ু সর্ধশরীর গাঁী। ইহার হবার পঞ্চ কর্েঞ্িয়ের কার্য প্রবৃত্তি 
জন্মে। অর্থাৎ বাক পাণি পাদ পাধু উপস্থ এই পাচটা কর্দেন্্িয়ের শব্ধ গ্রহণ গমন 

ও মল মূত্র নিঃসরণ এই পাণচটী কার্য নিষ্পন্ন হয়। 



নিদান স্থান । ৩৩১ 

«আনাহ” মল মুত্র এক কালে বন্ধ হওয়া । “সুপ্তি” ম্পর্শজ্ঞান ন। থাক! 

€ «ত্বকের সঙ্কোচ ভাব”? ) এ অর্থ সঙ্গত হয় ন।। 
নিষ্রয়োজনে আহারকে মিথা। আহার বল! হইয়াছে, অপথ্যও বল! যায়। 

বাত রক্তের নিদানে “প্রাণ ও মাংসের ক্ষয়” এস্লে প্রাণ শবের অর্থ বল। 

ধগুন্তস্ত রোগে বায়ু স্ায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়! আকুঞ্চন করিতে থাকে । 
অর্দিত রোগে যে প্রশক্ত ও অব্যক্ত তাষী শব্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রশস্ত 

শবের অর্থ জড়ান কথা । 

বাত কণ্টক রেগে বায়ু খুড়ক দেশ আশ্রয় করে । খুড়ক শকের অর্থ গুলফ। 

অর্শ রোগ । 
£অঙ্রিকা অন্ন উদগার | 
“পাও, গ্রহণী অথব! শোধ রোগীর বলী জন্মিবার সম্ভাবনা হইলে” এই পাঠের 

স্থানে “গাও, গ্রহণী অথব! শোষ রোগ জন্মিবার সম্ভাবন! হয়” এইরূপ পাঠ হইবে । 

জাতেঘে তানি রূপাণি প্রবাক্ত তরাণি ভবন্তি। অর্শ জন্মিলে সকল পূর্বলক্ষণ 

অধিকতর প্রবল হইর! উঠে 

অশ্বরী রোগ। 
£অসংশে।ধনশীল?' যাহার! বষন ও বির়েচন ছারা সংশোধন না করে। 

*অপথাকারী” আহার বা আচরণে নিয়ম লঙ্ঘনকারী । 

এই অশ্মরীরোগে কুপিত শ্ল্েম্ম! মৃত্রের সহিত মিলিত হইয়া! বস্তি দেশে প্রবেশ 
পূর্বক অশ্ারী জন্মায় ইহাকে সচরাচর পাথুরীরোগ বলে । | 

“মধুব ন্যায় বর্ণ? অর্থাৎ ঈষৎ পিঙ্গলের আভাযুক্ত স্বেতবর্ণ । 
বায়ু জনা অশ্মরী রোগে অশ্মরীটি নাড়ী-পথে থাকিয়। মৃত্রের বেগ রোধ করে 

তাহাতে তীব্র বেদন। জন্মে । 

বাযু-জন্য অশ্মরী রোগে বায়ু মূত্র ও পুরীষ কষ্টে নিঃসরণ হয়। 
“সদন"'-_-অবসন্নত। 

আমুখাৎ সলিলে নান্ত পার্শে ভাঃ পূর্যাতেনবঃ | 

ঘটে বথা তথ! বিদ্ধি বস্তিমুনত্রেণ পূর্যাতে ॥ 
নৃতন ঘট জলে মগ্ন করিলে' যেমন পার্্ব দিয়া জল প্রবেশ করিয়! ঘটের মুখ 

পর্যাপ্ত পূর্ণ করে। মুত্রাশয় ও সেইন্ুপ পার্স্থিত সকল নাড়ীর দ্বার! মূত্র 
পূর্ণ হয়। এই স্থলটি অনুবাদে স্পষ্ট হয় নাই। 

ভগন্দর । 

“বায়ু নির্গমন স্বানে”_-এই সকল পায়ুর অন্তর্দেশে মলগ্কারের পার্থ এইরূপ 
হইবে । 



৩৩২ স্ুশ্রুত। 

“ভগ” শব্দে মলম্বার প্রভৃতি স্থান বুঝিতে হইবে । ভোলগ্রন্থে কথিত হইয়াছে 

যথা-_-ভগং পরিসমস্তাচ্চ গুদ বস্তি স্তথৈবচ | 

উন্মাগণ ভগন্দরকে তন্্ান্তরে অর্শ ভগন্দর বলে। যথা! “কফ পিত্তেতু পূর্ববোথে 
ছুর্নামাশ্রিত্য কুপাতঃ ৷ অর্শঃস্থলে ততঃ শোথঃ কও, দাহার্তিমাণ তবেৎ। স শরীঘ্ং 

পক্ক তিন্নোসা ক্লেদযন্ মল মর্শনঃ। শ্রবত্যজন্রং গতিভিরয়মর্শো ভগন্দরঃ 17 

কফ ও পিত্ত অর্শের আশ্রয়ে কুপিত হইয়া অর্শের মূলে শোথ কও, ও দাহ জন্মায়। 

সেইটি শীন্্ পাকিয়া বিদীর্ণ হয়; ও বলির মুল ক্লেদযুত্ত করে। গমনাগমনের ছার! 

তাহ। হইতে নিয়ত আত্রাব হয়। তাহাকে অর্শ ভগন্দর কহে। 

কুষ্ঠ রোগ । 

কুষ্ঠ রোগের যে সকল কারণ লেখা হইয়াছে, তদতিরিস্ত অতার্থ স্সেহ গান 

করাও ইহার কারণ। ভ্রম বশতঃ এই কারণ নিদানে উল্লেখ কর! হয় নাই। 

কুষ্ঠরোগে যে সকল পূর্ববূপের লক্ষণ বল! হইয়!ছে১ তদতিরিক্ত ক্ষতটী ক্রমশঃ 

প্রসারিত হওয়া! ও অঙ্গে স্পশশজ্ঞানের অভাব, এই ছুটী লক্ষণও হইয়া থাকে । 

“উৎ সন্নতস্তব দোষ গ্রহণ মভিভবাৎ। ফুল। ও যন্ত্রণার দ্বারা দোষ জান! 

ষায়। যেমন কও,যুক্ত হইলে কফের কার্য বলা যায়, অতিশয় শ্রাব হইলে পিত্তের 

কার্ধা বলা যায়, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে বায়ুর কাধ্য বল। যায়? 
“পরিধ্বংসি” কখন কখন একেবারে মিলিয়! যায়| 

“ম্বাপ"" শবের অর্থ স্পশজ্ঞান না থাক! বুঝায়। ভ্রমক্রমে কোন কোন স্থলে 

“ম্লানত।” লেখা হইয়াছে । 

ওডুম্বর নামক কুষ্ঠের আকুতি ও বর্ণ ডুম্বরের ন্যায় হয়। কিন্ত গ্রস্থাস্তরে কেবল 
বর্ণের সাদৃশ্ত থাক! বলিয়াছেন যথা;__রুগ্দাহ রোগ কও,ভিঃ পরীতং রোম 

পিপ্ররং ৷ ওুঁডুম্বর ফলাভানং কুষ্ঠ মৌড়,ম্বরং বদেৎ। 

এককুষ্ঠের বর্ণ কুষ্ণরক্ত কেবল কৃষ্ণবর্ণ নহে । 

্স্থান্তরে চর্দবরূলের লক্ষণ এইরূপ কখিত হইয়াছে যথা,_রক্তং সশূলং কঙু,নৎ 
সম্কোটং যদগলতাপি । তচ্চন্ দলমাখ্যাতং সংস্পর্শাপহমুচাতে । 

রক্তবর্ণ বেদনা ও কও, ওক্ফোট-বিশিষ্ট হইলে ও তাহা হইতে রস নিংলরণ 

হইলে চন্দ্রদল বলাবার। ইহাতে শ্পর্শ করিলে সন্য হয় না1 গ্রস্থাস্তরে সিখু 

কুষ্ঠ অলাবু ফুলের স্টায় বলিয়াছে ও তাহা প্রায়ই বক্ষস্থলে জগ্দিয়! থাকে । ও তাহা 

ঘর্ষণ করিলে শ্ডার ন্যায় পড়ে। গ্রস্থান্তরে বিচচ্চিকা নামক কুষ্ঠ কও, ও 

পীঁড়কাধুক্ত (চুলক্ুণি )ও গ্ভাব বর্ণ (ঘোর কাল নয়) এবং তাহা হইতে অতিশয় 

রূল স্রাব হয়। এহরূপ লক্ষণ [লিখিয়াছে। 



নিদাঁন স্থান। ৩৩৩ 

প্রমেহ রোগ । 

“প্রশ্রাবের পর লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়, এইস্থলে “বেগ না হইয়া অজঙ্ত্র প্রস্রাব হয়” 
এইরূপ হইবে। 

“অয্িক।” অগ্নের উদ্গার। 

বিসর্প নাড়ী ও স্তনরোগ । 

£€প্রমেদ বহুল”" এই শবেের স্থানে প্রভেদ বহুল হইবে। ইহার অর্থ অতিশয় 
ফাটিয়। ষায়। 

নাড়ীব্রণে নকল দোষ একত্র অথবা প্রতোক দোষ ভিন্নরপে বর্ধিত হইয়া! রোগ 

জন্মায় । অথব। কোন প্রকার শল্য বদ্ধ থাকিলেও এ রোগ জন্মে । 

গ্রন্থি, অপচী, অর্ধ,দ্ ও গলগণ্ড রোগ । 

«“বালকদিগের গলদেশে বামনহাটা 'হইলে যেমন গ্রস্থির ন্যায় ফে়া পুনঃ পুনঃ 

জন্মে ও গলিয়। যায়, সেইরূপ রোগ গালের হাড়ে; বগলে স্বন্ধে১ ঘাড়ে ও গলাতে 
জন্মিলে তাহাকে অপচী বলে। এই রোগ সাধ্য, কিন্তু পার্শুল, কাস, জ্বর বা 
বমন, এই নকলের মধ্যে কোন একটী উপসর্গ সঙ্গে থাকিলে অনাধা হয়। 

£অর্ধব,দ” ইহাকে সচর'চর আব বলে। 
“বস্তি” ভিস্তির মসক। 

পিত্ত জন্ত বৃদ্ধি রোগে হর হয়। 

“সুক্ষ হইতে থাকে” এন্তরে চঞ্চল হয়, তাহাতে প্রস্রাবের কালে কোশের 

উপদ্রব থাকে | 



শীরীর স্থান । 

প্রথম অধ্যায় | 

সব্বভূত চিন্তা শরীর । 

অব্যক্ত (প্রকৃতি) সর্বভূতের কারণ, স্বয়ং কারণ হীন, সত্ব রজস্তম 

এই ব্রিগুণের লক্ষণ বিশিষ্ট, অষ্টরূপ বিশিষ্ট, এবং অখিল জগতের 
উৎপত্তির হেতু । যেমন সমুদ্র সমস্ত জলের আশ্রয়, সেইরূপ সেই 
এক মাত্র প্ররুত্তি অসংখ্য ক্ষেত্রজ্ত পুরুষের আশ্রয় €(১)। সেই 

(১) যেমন নিদ্রাকালে আমাদিগের চেতন বৃত্তি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে পরে 

নিদ্রাভঙ্গ কালে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন সংযত হইয়! অহ"ভাবে পরিণত হয়, অহংভাবে 

পরিণত হইলেই তাহাতে ইচ্ছ! শক্তি প্রকাশ হইয়া! ক্রিয়ার অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়, 
সেইরূপ অনস্ত আকাশে ব্রঙ্গচৈতম্য নিশ্চেষ্ট ভাবে বাক্ত হয়া থাকে, কোন কালে 

তাহ'র কোন দেশে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন্ ঘনীভূত বা সঙ্ক,চিত হইয়া অহংভাবে 

পরিণত হইলে, তাহাতে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি জন্মে । অহংভাবে পরিণত সেই 
চেতনকে বিরাট পুরুষ, অথব। হিরণ্যগর্ত অথব ঈশ্বর বলে। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়। 

শক্তি বিশিষ্ট জগতের বীজ স্বরূপ সেই বিরাট পুরুষই পর! প্রকৃতি বলে। সেই 
বিরাট পুরুষ কুধ্যমগ্ডলের অন্তর্ভত বলিয়া নিণাঁত হইয়াছেন । বীজের মধ্যে যেবূপ 

বৃক্ষের সকল অঙ্গ প্রতাঙ গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি অব্যক্ত ভাবে থাকে । অশেষ প্রকার 

দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়। বিশিষ্ট এই অনন্ত বিশ্বও সেইরূপ পর প্রদ্কতিকে অব্যক্ত ভাবে 
থাকে । সত্বং রজন্ত অশ্চৈব গুপত্রয় মুদাহৃতা। সাম্যাবস্থিতিরেতেষ।ং প্রকৃতিঃ 
পরিকীর্তিতাঁ। কেচিৎ প্রধান মিত্যাহু রবাক্ত মপরে জগ্ুঃ। বিশ্বস্ষ্টির বিষয়ে 

প্রাচীন আর্ধাদিগের মধ্যাত্ম শাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ই দেখা যায় । 
“অষ্টরূপ বিশিষ্ট” ভূমি অপ, অমল বায়ু আকাশ এই পঞ্চতম্মাত্র ও মন বুদ্ধি 



নিদাম স্থান । ৩৩৫ 

অব্যক্ত হইতে অন্যাক্তের লক্ষণ-বিশিষ্ট মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়ঃ এবং সেই 

মহত্বত্ব হইতে মহত্তত্বের লক্ষণ বিশিষ্ট অহঙ্কার উৎপন্ন হয় (১)। 

অহঙ্কার তিন প্রকার, বৈকারিক টৈতজস, এবং ভূতাদি (২) | 

তৈজসের সহযোগে বৈকারিক অহঙ্কারের দ্বারা, অহঙ্কারের লক্ষণ 

বিশিষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই একাদশ হন্ড্রির যথা) 

অহঙ্কার এই আটটা প্রকৃতির রপ। ভূনিরাপোনলে। বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেবচ । 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন। প্রকৃতি রষ্টথা। এই আট প্রকার পদার্থকে অপরা 

প্রকৃতি বলে। 

«সেই একমাত্র প্রকৃতি অসংথা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়” প্রকৃতি চেতন শক্তির 

মিলিত হইলে অহংভাব বিশিষ্ট জীব জন্মে । সেই জীব ক্ষেত্রজ্ঞ পুক্কব। হুতর1ং 

প্রকৃতিই এই অদংখ্য জীবের বা! ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়। 

“ক্ষেত্রজ্ঞ” ক্ষেত্র__শরীর, জ্ঞ-যে জানে। শরীরে অহংভাৰ বিশিষ্ট চেতন 

স্বরূপ পুরুযুকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ইহাতে বাহ্য বিরাট দেহে দেই ক্ষেতরজ্ঞ পুরুষ 

সর্বগত ঈশ্বর শবে বাচ্য | এব' প্রাণীদেহে ক্ষেবজ্ঞ পুরুষ অসর্বগত জীব শব্দে 

বাচা । ইদং শরীরং কৌন্তের ক্ষেত মিতাভিধীষতে | এতদ্যো। বেস্তি তং প্রাঃ 

ক্ষেব্রজ্জ ইতি তদ্ধিদঃ ৷ ইতি শ্রীমস্তগপগীত1। 

(১) “মহত্বত্ব' শরীরের যে পদার্থকে বুদ্ধি বলে। বাহা জগতে সেইরপ 

পদ্দার্থকে মহত্ত্ব বলে । আধ্যের! দেহকে ক্ষুদ্র ব্রক্মাও বলেন। যে সকল শ্ভি 

ব! পদার্থের দ্বার। ব্রহ্মাণ্ডের কার্ধা নির্র্বাহ হয়, সেইরূপ শক্তি বা কৌশলে শরীরের 

কার্ধাও নিরবাহ হয়। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় বৰা, 

বন্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ববে শরীরেষু ব্যবপ্থিতা বর্তমান সময়ের স্ুপ্রসিদধ আধ্যাত্মবিৎ 

পণ্ডিত ডড. সাহেবও লিখিয়াছেন যে 10য607791 3৪ 0)6 (51021 0? ৮০ 

1069072]. আমেরিকানের। এক্ষণে এই ব্ষর লইয়! মহ! আন্দোলন করিতেছেন । 

“অহঙ্কার'* ক্ষেত্র পুরুষের চেতনে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত শরীর ব্যাপী যে অহংভাব 
বিশিষ্ট প্রবৃত্তি জগ্মে তাহাকে অগঙ্ধ।র বলে। 

(২) “অহঙ্কার তিন প্রকার” ক্ষেত্রজ্ঞ পুক্কধের চেতন যখন অহংভাবে বিকৃত 

হইযপ। বমন্ত শরীরে ও ইন্দ্রিয়ে অবস্থিতি করে তখন তাহাকে বৈকারীক অহঙ্কার 

বলে। দেই বিকৃত অহংভাব বিশিষ্ট চেতনে যখন চিত্ত অনুভব প্রভৃতি 

বৃত্তি জন্মে, তখন তাহাকে তৈঞ্-অহঙ্কার বলা যায়। সেই তৈজন অহঙ্কারে 

যখন ইচ্ছ। শক্তি প্রবল হইয়! ক্িয়া-প্রবৃত্ি জন্মায় তথন তাহাকে ভূতাদি অহঙ্কার 

বলে । 



৩৩৬ সৃশ্রুত । 

শোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক হস্ত উপস্থ পায়ু পাদ এবং মন। 

তাহাদিগের মধ্যে প্রথম পাঁচটা জ্ঞানেক্তরিয় এবং অপর' পাঁচটা 

কর্দেন্দ্রিয়। মন, এই উভয় গুণ বিশিষ্ট ১১)। ৰ 

তৈজস-অহঙ্কারের সহযোগে ভূতাদি-অহঙ্কার হইতে সেই 
অহঙ্কারের লক্ষণ বিশিষ্ট পঞ্চ তন্মাত্র (২) উৎপন্ন হয় । পঞ্চ-তন্মাত্র 

যথা £__-শব্ব-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র রস-তন্মাত্র ও গন্ধ- 

তন্মাত্র ॥ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটা তাহাদিগের গুণ । সেই 

পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত 
উৎপন্ন হয়। ইহারাই চত্রর্টিংশতি তত্ব বলিয়া নির্ণীত 

হুইয়াছে। (৩)। 
শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, ইহার1 যথাক্রমে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা 

ভ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেক্তিয়ের বিষয়। বচন আদান আনন্দ *বিসর্গ ও 

বিহরণ, ইহারা যথাক্রমে বাঁক্ হস্ত উপস্থ পায়ু পাদ এই পঞ্চ কর্টে- 
ক্রয়ের বিষয় । অব্যক্ত মহান্ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটটা 

প্রকৃতি (8) ও অবশিষ্ট যোড়শ বিরুতি (অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও 
শব্ধ স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচটি )। ইহাদিগের ম্বস্ব বিষয় আপনাপন 

€১) “মন এই উভয় গুণ বিশিষ্ট” জ্ঞানেন্দিয় ও কর্শেক্সিয় উভয়ের কার্ধ্যই 

মনের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। রা 

(২) “তৈজন অহঙ্কারের সহযোগে ভূতাদি অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তক্মাত্র 
তৈজন অহঙ্কারে ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইলে অতিশয় ক্রিয়। গ্রাবৃত্তি জন্মে । ত্রিল্মার 

অভিমুখে অতিশয় প্রবৃত্তি জম্মিলে তাহ। হইতে অতি সুগ্্ম'তেজঃ স্বরূপ তম্মাত্র সকল 

নিঃস্ুত হইতে থাকে | তনদ্দারা এই অনন্ত বিশ্বের স্থষ্টি হয়। দেহে চেতন শক্তির 
এইরূপ কাধ্য প্রণাললীর দ্ধার। সকণ কাঞ্িক ও অন্তকরণের কার্ধা সম্পন্ন হয়। 

(৩) “চতর্বরবংশতি তত্ব” মহাভূতনি-হস্কারে। বুদ্ধে রব্যক্ত মেবচ। ইন্দ্রিয়াণি 
দশৈকঞ্চক পঞ্চ চেত্দ্িয় গোরা । পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার বুদ্ধি প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় 
যম, এবং শব্দ ম্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ আই পাঁচটা জানেন্ত্িয়ের বিষয়; ইহার! 

চণুর্বিংশতি তত্ব । 

(৪) এই আটটিকেই অপর! প্রকৃতি বলে। 



সুঞ্ুত | ৩৩৭ 

অধিভূত | (৮) এবং অধ্যাত্বই ভাছাদিশের সকলের অধিদৈবত| 
বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম, অহঙ্কারের ঈশ্বর, মনের চন্দ্রম, শ্রবণেক্দ্রয়ের 
দিক্, ত্বকের বায়ু, দর্শনেক্ডরিয়ের হুর্যয রসনার জল, ত্রাণেজ্দিয়ের 
পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হ্ত-দুয়ের ইন্দ্র, পাঁদদ্বয়ের বিভু, পার মিত্র, 
এবং শিশ্বের প্রজাপতি | ইহারা সকলেই অচেতন | এই চত্তর্বির্িং" 

শতি তনত্বের অতীত পুক্রষ পঞ্চবিৎশতিতম | ইনিই কার্য কারণ 
বিশিষ্ট ও সকল পদার্থের চেতনকাঁরী | সেই পুকৰ্কষ অচেতন খর্ব 
বিশিষ$ হইলেও তাহার পুক্রষ-কৈবল্যার্থ (৯) সকল শাস্ত্রে উপদেশ 

করিয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে ক্ষীরাদির উদাহরণও দেওয়া! হইয়াছে। 

(৮) * অধিভূত” যে বিষয় অধিকার করিয়া কোন বস্ত অবসশ্থিতি 

করে, সেই বিষয়কে সেই বস্তর অধিভূত বল! যাক্স | যে ০০৪ যে 

কার্য, নেই কার্য্যই সেই ইক্ড্রিয়ের অধিভূত বিষয় | 

* অধিদৈবত” অধিষ্ঠাত্রী দেবত। | 
“ অধ্যাত্ব” স্বভাব | ইহাতে এই ভাব প্রকাশ পায় যে, যে ইক্্রি- 

য়ের যে ক্রিয়। শক্তি আছে, অথবা যে রূপ পদার্থের শক্তিতে বা আ- 

শরয়ে তাহার ক্রিয়া হয়, সেই রূপ পদার্থই ব1 সেই ক্রিয়া-শক্তিই 

তাশ্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা | ইহাতে ব্রহ্ম! ইন্দ্র প্রভৃতি ষে সকল 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার! নেই পরা 

প্রক্কতির অবস্থা বা শক্তি বল! যাইতে পারে | 

(৯) « পুরুষ কৈবল্যার্থ ৮ পুকব শব্দে জীব অথবা দেছে অহুংভাব 
বিশিষ্ট চেতন, ঠকবল্য শব্দে কেবলতা? অথব! কাহারও সহিত মিলিত 
ন1 ছওয়| | জীব স্বভাঁবতঃ চেতন | তাহাতে জগৎ পদার্থ অবিরত 
চিন্ত। কর! প্রযুক্ত, জড় পদার্থের প্রতিবিষ্বের সহিত দেই চেতন মিলিত 
হুইয়া জড়-ভাঁবে পরিণত হয়| সেই পুৰুব বা দেহস্থ চেতন এক- 

কালে জড় পদার্থের প্রতিবিষ্বের সহিত মিলিত না হইয়। নিয়ত কেবল 
২৯ 



৩৩৮ সুশ্রুত| 

অতঃপর প্রকৃতি পুরুষের 

সাঁধন্ম্য বৈধর্ম্য বল। যাইতেছে । 

উভয়েই অনাদি অনন্ত লক্ষণ-হীন নিত্য সকলের পর এবৎ সর্ব 

হ্বীত। প্রক্কতি,--একা মাত্র, অচেতন] ত্রিগুণী, বীজ্ঞধর্মশিণী, প্রসব- 

ধর্ষিণী, অমধ্যস্থ-ধর্ষিণী (১)। 

মাত্র চেতন ভীঁবে থাকিলে, সেই অবস্থাকে পুককষ-কৈবল্য বলা যাঁয়। 
ইহাতে নির্বাণ মুক্তি বুঝায় | 

শ্ষীরাদির উদাহরণ যথা,_যম্মিন বিশ্বং সকলভুবনং সামরশ্যৈক 
ভূত মুব্বরাপোহনল মনিলখৎ জীবমেব ক্রমেণ | যৎক্ষীরাবেগ সম- 

রসতয়া সন্ধবৈক স্বরূপং নিস্ত্গুণ্যে পখি বিচরতাৎ কোবিথিঃ কো 
নিষেধঃ | ____-ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসতয় তোয়মেবাদ্ধু মধ্যে ইত্যাদি। 

(১) অনাদি অনস্ত নির্বিশেষ নিত্য পরাঁৎপর এবং সর্ধগত, প্রক্কৃতি 

ও পুকষ উভয়েরই এই রূপ বর্ণনার দ্বারা! বোঁধ হয় যে শ্রন্থৃকাঁর এ ক্ছলে 

বেদান্ত-বর্নিত বাহা জগৎ প্রসবিনী পরা প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভ নামক 

বিরাট পুকষ এই উভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পর প্রক্তির বিষয় 
পুর্ব্বে বল। হুইয়াছে সেই প্রক্তিতে যে ঘনীভূত চেডন অবস্থিতি করে 

তাহাকে বিরাট পুকষ বলে | যেমন সমস্ত ইক্জিয় প্রভৃতি দেহের অন্ত- 
বাস ব্যাপ্ত হইয়া যে চেতন অহৎভাঁবে দেহে অবস্থিতি করে তাস্থাকে 

ক্ষেত্রজ্ঞ পুকষ বলে, সেই রূপ এই বিশ্ব স্বরূপ দেছের অন্তর্বাহ্ ব্যাপ্ত 

করিয়া যে চেতন অহুংভাবে অর্ধস্থিতি করে তাহাকে বিরাট পুৰষ 

বলে। সেই চেতন স্বরূপ বিরাট অথব ক্ষেত্রজ্ঞ পুকষ হইতে ভিন্ন 
ভাবে গ্রহণ করিলে প্রকৃতিকে কেবল সেই পুক্রষের জড়ময় অবস্থ। 
বলিয়া বোধ হয়। জ্ুতরাঁৎ প্রকৃতি কেবল জড় পদার্থ । চেতন ও 
জড়ের মধ্যবন্তিনী না হওয়াতে তাহাকে অমধ্যস্থ ধর্থিনী বল! যায়। 



'সুশ্রুত | ৩৩৯ 

পুকষ,--বহু, চেতনা-বিশিষ, নিগুপ, অবীজধন্মী, অপ্রসব-বন্ধ 
এবং অমধ্যন্থ-ধন্মী (২)| 

কারণের অনুরূপ কা্ধ্য” এই বিবেচন! করিয়া! পূর্বোক্ত সকল 
বিশেষণই সত্ব্রজস্তমোময় বল? যায় (৩)। কেহ কেহ বলেন যে 

তদঞ্চনত্ব ও তন্ময়ত্ব (8) প্রযুত্তঃ পুকষ সমস্ত তদ্গুণ বিশিষ্ট হুইরা থাকে। 

বৈষ্তক গ্রন্থে কখিত আছে যে স্তুলদর্শঁ ব্যক্তিরা, স্বভাব ঈশ্বর 
কাল যদৃচ্ছ। নিয়তি ও পরিণাম, এই সকলকে প্রকৃতি ৰলেন | তশ্বয় 

ও সেই সেই গুণ ও লক্ষণ বিশিষ অসংখ্য ভূতগ্রাম, প্রকৃতি হইতে 

(২) জীব-চেতন প্ররতিকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন 

ভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া, সেই জীব অথবা ক্ষেত্রজ্ঞ পুৰকষকে 

বন্থ বল! যায়| সেই পুকৰুব, চেতন ও জড় উভয়-ধর্ম বিশিষ বলয় 
তাহাকে মধ্যস্থ ধন্মাঁ বলা যায়| 

(৩) এস্থলে বিরাট পুরুষ কাঁরণ, ক্ষেত্রজ্ঞ-জীব সমস্ত তাছার কার্য্য । 
সমস্ত জীব সেই বিরাট পুকষ হইতে উৎপন্ন বলিয়। তাহ্থারই গুণ প্রীপ্ 

হয়| সেই সমস্ত গুণ সত্বরজন্তমৌময় | 

(8) তদগ্রনত্ব ও তন্বয়ত্ব শব্দে এই রূপ অভিপ্রায় বোধ হয়, যে সেই 

প্রক্কতি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রক্কতিময় অর্থাৎ প্রকৃতি পদার্থে নির্শিত, 
এজন্য সকল জীবই বাহা জগতের প্রকৃতি বিশিফ | অর্থাৎ বাহ 
জগতের যেরপ প্রকৃতি, জীব-দেছেরও সেই রূপ প্রক্তি| আর্ধ্য-খীণের 
এইমত সম্কত বলিয়া! বোধ হয় | কারণ, জনকের গুণ জন্য-পদার্থে 

বর্তে, এই নিয়ম যদি স্বীকার করিজে হয়, তবে বিশ্বপদার্থ হইতে এই 
দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাৎ বিরাট জগতের সহিত ইহার তুল্য 
প্রক্াতি হওয়া অসম্কীত নহে | আধুনিক ইয়ুরোপীয় আত্ব-তত্ববিৎ 

পণ্ডিতগ্থণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাণীদেছকে বাহু বিরাট-দেছের 
অনুকরণ বলিয়া বলেন | 



৩৪০ স্ৃজ্ুত । 

সংভূত হইয়াছে । ভূতশ্রীম ব্যতীত অন্ত কোন বিষয় চিকিৎসা 

শীস্ক্বের চিস্তনীয় নছে। একারণ ভূতশ্রীমই চিকিৎসা! শাস্ত্রের বিষয় 

বলিয়া কখিত হইয়াছে । প্রকৃতি হইতে যাহা! কিছু উৎ্পতি হয় 
তাহাদিণের সকলকেই ভূতগ্রীম কছে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় 

এই উভয়ই ভৌতিক বলিয়া! আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্নিত ছইয়াছে। 
মনুষ্য ইন্ড্রিয়-গীণের দ্বার! ইন্ড্িয়দিখের স্ব স্ববিষয় গ্রহণ করেন। 

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও তাছ্ার বিষয় উভয়েই তুল্য যোনি প্রযুক্ত এক 
ইন্ড্রিয়ের বিষয় অন্ত ইক্ড্িয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না (৫)1 

নিত্য সর্বশত ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোন উপদেশ 

নাই | অসর্ধগত ক্ষেত্রজ্ঞ-পুকষকে নিত্য পুৰষ বলিয়। বোধ হুইবার 

পক্ষে এস্থলে অনেক কারণ কথিত হইয়াছে । আমন্ুর্ধেদ শাস্ত্রে 

অসর্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ-পুকষ সকলই ধর্মীধর্ম নিমিত্ত তির্ধ্যক্যোনি মানব- 

যোনি ও দেবযোনিতে অঞ্চরণ করে| মনেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ-পুক্তষই 
অনুমান-গ্রাহ শ্রেষ্ঠ স্থন্মম চেতনা-বিশিষট, শাশ্বত, এবং শুক্র শোণিত 
সংযোগে প্রকাশিত | কারণ, পুর্বে বলা হইয়াছে যে পঞ্চমস্াভূত 

ও দেহী এই উভয়ের সমবাঁয়কে পুকষ বলে (৬)। সেই কর্ম-পুকষ 

(৫) যে ইন্দ্রিয় যে গুণ গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় সেই রূপ তম্া- 
ত্রের দ্বারা নির্শিত। যথা কণেক্দ্িয় শব্দ গুণ গ্রহণ করে । আকাশ 

তশ্বাত্র বা শব্দতম্বাত্রের রজেো! অংশ হুইতে শ্রবণ শক্তির উৎপস্তি। 

জলের রস গুণ | জলের ব! রসের তশ্বাত্রের রজে৷ অংশ হইতে রসনে- 

ক্রয়ের উৎপন্ভি। 

(৬) এস্থলে দেহী শব্দে দেহস্থিত চেতন বলিতে হইবে, জীব 
বল। যায় না| কারণ একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তশ্বাত্র ও বুদ্ধি এই গুলির 

সমষ্টি জীব | পঞ্চভৃতের সছিত অন্তঃকরণ ব্ত্তি মিলিত হইয়া জীব 
অধব1 পুরুষ সংঙ্ঞ! প্রাপ্ত হয়, স্থতরাঁৎ পুঅর্বার পঞ্চভৃতের সহিত 



জুঞ্রত | ৩৪১ 

চিকিৎসার বিষয় (৭)1 ছুখছুঃখ ইচ্ছা ছেষ যত্ব প্রাণ অপান 

নিমেষ উদ্মেষ বুদ্ধি মন সঙ্কপ্প বিচার স্মৃতি বিজ্ঞান অধ্যবসায় এবং 
বিষয়ের উপলব্ধি, এই গুলি তাহার গুণ | অন্শংসতখ সংবিভাগিক- 
চিতা (ন্বার্থপর হীনতা ) ভিতিক্ষা (শীতোষাঁদি সা করণ) সত্য 
ধর্ম আস্ভিক্য (ঈশ্বরে বিশ্বাস ) জ্ঞান বুদ্ধি মেধ! স্মৃতি ধৈর্য্য এবং 
সঙ্গ-বর্জন, এই গুলি দাদ্িক গুণ। হুঃখবহুলতা, চঞ্চলতা, অধৈর্ধ্য, 
অহঙ্কার, অসত্য অবলঘন, নির্দায়তা, দন্ত মান হর্ষ কাম ও ক্রোধ, এই 

গুলি রাজদিক গুগ| বিষাদিত হওয়া, নাক্ডিকতা, অধর্মশীলত। 

বুদ্ধির নিরোধ, অজ্ঞানত!, মেধা -হীনতা, অকর্মশীলত। এবং নিদ্রা্সুত।, 
এই গুলি তামসিক গুণ | শব্দ ? শৃব্দেক্দ্রিয়, সচ্ছিত্রতা ও প্রকাশমানত।, 

এই গুলি আকাশ-সংভূত | স্পর্শ; স্পর্শেন্দ্রিয় সমস্ত; ক্রিয়াশক্তি, শরী- 
রের ম্পন্দম এরং লঘুত, এই গুলি বাঁয়ু হইতে উৎপন্ন | রূপ ; রূপে- 

ক্রয়, দীপ্তিমানতা, পাচকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষত1! এবং শৃরত্ব এই গুলি 
তেজ হইতে উৎপন্ন | রস; রসমেক্ড্রিয়, সকল দ্রেব বস্ত্র এবং গুকত্ব, 

এই গুলি জল হইতে উৎপন্ন | শীন্ধ ; খীন্বেব্দ্িয় সকল প্রকার ঘৃত্তি, 
এবং গুকতা, এই গুলি পৃথী হইতে উৎপন্ন | আকাশ সত্ববূল, 
বাু ব্রজে।বভুলঃ অগ্নি সত্তরজে।-বহুল, জল সত্ব ও তমৌবহুল এবং 

পৃথী তমে!-বহুল। 
এই পঞ্চ তশ্বাত্র পরস্পর মিলিত হুইয়! স্ব স্ব দ্রব্যে (পৃথিবী জল 

'অগ্রি ইত্যাদিতে ) পঞ্চভূতের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে । অফ 

মিলিত হইয়। জীবের পুকষ'নাঁম গ্রহণ করা সন্তবে না| অতএব দেহ- 

স্থিত চেতন পঞ্চ তন্মীত্রের সহিত গ্রিলিত হুইয়াই জীব অথবা পুক্রষ 

শবের রাচ্য হয়| 

(৭) “কর্ম-পুকষ” যাহাতে চিকিৎসা কার্য্য বর্তে তাহাকে কর্ম 

পুকষ বলে। অতএব কর্ম পুরুষ অর্থে জীব। 



৩৪২ সশ্ুত। 

প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এবং স্বতন্ত্র ও পরতস্ত্র ক্ষেত্রজ্জের বিষয় 

সংক্ষেপে বল! হইল (৯)। 

অথ শুক্র-শোণিত-শুদ্ধি | 

বাত পিত্ত শ্লেম্বা কুণপ গ্রন্থি পুতি পৃষ ক্ষীণ মৃত্র ও পুরীষ, এই 

সকল দোঁষের দ্বারা রেতঃ দূষিত হুইলে, লোকে সন্তান উৎপাদনে 

সমর্থ হয় না। রেতঃ, বায়ু-কর্ক দূষিত হইলে, বায়ু-জন্য বর্ণ ও 

বেদন! বিশিষ্ট ছয়, পিত্ব-কর্তৃক দূষিত হুইলে পিত্জন্ বেদন! ও বর 

বিশিষ হয়, এবং শ্লেম্! কর্তৃক দূষিত হইলে, শ্লেম্মাজন্য বর্ণ ও বেদনা 
বিশিষ্ট হয়, এবং রক্ত কর্তৃক দূষিত হইলে, শোণিতের ন্যায় বর্ণ 
বেদন৷ কুণপ-গন্ধি ও অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয় | রেতঃ, বাত- 

শ্লেম্মার দ্বারা গ্রন্থির ন্যায়, পিতঙ্লেম্মার দ্বারা পুতি-পুষের ম্যায় বাত- 

পিত্তের দ্বারা ক্ষীণ, এবং সন্িপাতের দ্বার! মূত্র বা পুরীষের গঙ্কের 
হ্যায় গন্ধ-বিশিষ হয় | তাহাদিগের মধ্যে কুণপ-গন্ধি গ্রন্থি-সদৃশ 

পৃতিপূয (হুর্ঘন্ধ যুক্ত পুষের স্তাঁয়) এবং ক্ষীণ, রেতের এই সকল 
দোষ কফ-সাধ্য। মূত্র বা পুরীষ-গন্ধি হইলে অসাধ্য, এতত্তিম্ন অপর 

সকল দোষ সাধ্য | 
ত্রিদোষ ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্ রূপে, বা ইহাদিশের ঢুই'্টী 

অথবা সমস্ত মিলিয়। আত্তবকেও দূষিত করে । আর্তবব দূষিত হইলেও 

সন্তান জন্বো না| তাহাও পূর্বের হ্যায় দোষ, বর্ণ ও বেদনার দ্বার! 

জানা ফায়। আর্তবঃ কুণপণন্থি, গ্রন্থি সদৃশ+ পুতিপুয-সদৃশ ক্ষীণ 

সপে পস্পীপীশিপাসিশ ১7 শিস পিপি টি পি ও ভশশাশী সপে শা ৯? সী পপ শ ছি 
লি সপ সা 

(৯) “ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ” অর্থাৎ প্রাণীদেহগীত জীব 
শব্দে বাচ্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুকষ পরতত্ত্র ঝা! বিরাট জগতের অন্বীন, এবং 
(বিরাট দেহণত ঈশ্বর শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ পুকষ স্বতন্ত্র বা আ্বাধীন |, 



সুশ্রগত ! ৩৪৩ 

অথবা মুত্র ব! পুরীষ সদৃশ হইলে অসাধ্য, তড়িন অন্য লক্ষণ হইলে 
গাধ্য হয়। 

শুক্রের প্রথমোক্ত তিনটী দোষ ঘটিলে, শ্রেহছ ব্বেদাদি ক্রিয়া 
বিশেষের দ্বারা অথবা উত্তর-বস্তির দ্বারা! চিকিৎসা করিবে । শুক্তে 
কুণপগন্ধ হইলে ধৃত পান করাঁইবে, অথবা ধাতকীপুষ্প খদির, দাড়িম 

ও অর্ভড ন, এই কলের ক্াঁথের দ্বার বা সালসারাদি গণের দ্বারা স্বৃত 

পাঁক করিয়া পান করাঁইবে | গ্রন্থি সবশ হইলে, কেবল শঠীর কাখ, 
অথবা সেই কাথ পলাশ কাঁষ্ঠের ভন্মের সহিত পান করাইবে | পুষ- 

সদ্রশ হইলৈ পরষক ও বটাদির দারা (ন্যত্রোৌধাদি গণের দ্বার!) ঘত 

পাক করিয়া! সেবন করাইবে | €রত ক্ষীণ হইলেও এই ঘ্বৃত বিধেয় | 

রেত পুরীষ-সদৃশ হইলে চিত্রক, বেণীঘুল ও হিঙ্থু ইহাঁদিখের কাথ 
সেবন করাইবে | স্ত্েহ সেবন, বমন, তৈল বা ক্কাথের দ্বার বিরেচন, 
শুক্রদোষে এই সকল প্রয়োগের পর উত্তরবন্তি প্রয়োগ করিবে। 

স্্ীলোক-দিশের পুর্বোক্ত চারি প্রকার আর্তব দৌষ সংশোধনের 

জন্য অগ্রে স্েছ বমনাদি প্রয়োগ করিয়! পুর্ব্বোক্ত কাথ ও ধৃতাদি 
সেবন করাইবে | 

শোণিত গ্রন্থিভূত হইলে, পাঠা ত্রিকটু ও রক্ষক (কুড়চি) ইহা- 
দিথের কাথ সেবন করিবে | ুর্সন্ধ পুঁষ বাঁ মজ্জা সর্দশ হইলে কর্পুঁ- 

রের অথব] চন্দনের ক্বাথ সেবন করিবে | আর্তবের অবশিষ্ট দোষে 

(কুণপগন্ধ ক্ষীণ বাঁ মূত্র ব| পুরীষ সদৃশ হইলে ), শুক্রে এই সকল 

দোৌষ ঘটিলে যে রূপে চিকিৎসা করিতে হয় সেই রূপে চিকিৎসা 
করিবে | ইহাতে শালি 'অন্ন যব মন্ ও মাংস প্রভৃতি পিত্ল দ্রব্য 
ভোজন কর! হিতকর | স্ফটিক বর্ণ, দ্রব্য স্িপ্ধ মধুর ও মধুশীন্ধ-বিশিষ 

শুক্রই নির্দোষ! কেহ কেহ তৈল বা মধুর স্তাঁয় শুক্রকে ভাল বলেন। 

যে আর্তবের বর্ণ শশকের শোণিতের স্তায় অথবা লাক্ষারসের স্ায় ও 

যাহার দ্বার! বস্ত্র রঞ্জিত ন হয় সেই আর্তব নির্দোষ 



৩৪৪ জুঞ্ত | 

খতুকাল ভিন্ন অগ্যকাঁলে অধিক পরিমাঁণে আর্তব নিঃশত হইলে 
অস্থগ্দর বল! যায়! ইস্থাতে শোণিতের ভিন্ন প্রকার লক্ষণ হয় 

অস্থগ্দর রোগে অঙ্গমর্দ ও বেদন| জন্মে! এই রোখে অতিশয় 
শৌঁণিত নিঃসরণ হইলে, দৌর্ধল্য ভ্রম মৃচ্ছ1 তমোদৃ্টি ভূফা দাহ 
প্রলাপ পাুত্ব জন্্রা ও বায়ুজন্য অন্যান্য সকল উপদ্রব জন্মে | অছিত- 

সেবিনী ভকণীদিখের অপ্প উপদ্রব বিশিষ$ রোগ জন্মিলে, রক্ত- 
পিত্তের বিধানক্রমে চিকিৎসা! করিবে | দোষ কর্তৃক পথ আর্ত 

থাকিলে আর্তবব নিঃসরণ হয় নাঃ ইস্থাকে আর্তবের বিনাশ বল যাঁয়। 
তাহাতে ম€স্য কুলণ্থ অক তিল মাঘ কলাই, শুক গোময়, দধি ও 

শুক্র, এই সকল দ্রব্য ভোজন করা এবং স্থর! ও গ্রোমুত্র পান কর! 

হিতকর 1 ক্ষীণ-রক্তের (১) লক্ষণ ও চিকিৎসা পুর্বে এক প্রকার বলা 

হইয়াছে, এবং পুর্ব্বোক্ত নষ্ট রক্তের বিধানেও তাহার চিকিৎস। করা 
ঘাইতে পারে | 

দূষিত শুক্র শোৌঁণিত সংশোধন করিবার প্রণালী বল! হইল। 

বিশুদ্ধ আর্তবা স্ত্রী, খতুর প্রথম দিবসাঁবধি ব্রহ্গচ্ধ্য আঁচরণ অবলম্বন 
করিবেন | এবং দিবাম্প্র অঞ্জীন অশ্রপাত স্নান অনুলেপন তৈলাদি 
মর্দন নখচ্ছেদন ধাঁবন, অতিশয় হাহ্য করণ বাঁ কখন, উচ্চশব্দ শ্রবণ, 

অবলেখন, বায়ু সেবন ও পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবেন 1 কারণ গর্ভের 

সন্তান দিব! নিদ্রার দ্বারা নিত্রাশীল। অগ্ন ব্যবহার করিলে অন্ধ; 
অশ্রপাতে বিরত দৃর্চি, স্নানানুলেপনে ছুঃখশীল, উৈলাদি মর্দলে 
কুষ্ঠী, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাঁবনে চঞ্চল, অতিশয় বাক্য কখনে প্রলাপী, 

অতিশয় শব্দ শ্রবণে বধির, অবলেখনে চঞ্চল, বাঁু সেবন ও শ্রম 
করিলে উন্মত্ত হয়, এবং অতিশগ্ন হাশ্য করিলে দত্ত ওষ্ঠ তালু ও জিহ্বা 

(১) « ক্ষীণ রক্ত *্ধতু কালে অপ্প রক্ত নিঃনরণ ছওয়া | 
“ নষ্ট রক্ত ” ধাতু কালে এককালে শোণিত নিঃসরণ ন| হওয়া | 



জ্শ্রচত | ৩৪৫ 

শ্ঠাব বর্ণ হয়! অতএব খৃতুকালে এই সকল পরিত্যাগ করিবেন | 
ততকালে তিন দিন কুশীসনে শয়ন করিবেন করতল শরাব বা পত্রে 

হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, এবং স্বামী-সমাগম পরিত্যাগ করিবেন | 

অনন্তর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রীলঙ্কার পরিধান ও স্বন্তিবাচন 

পূর্ব্বক অগ্রে ভর্তীকে দর্শন করিবেন | কারণ খতু-ন্নীন করিয়া যে 

রূপ পুকষকে দর্শন করে সেই রূপ সন্তান হয় (২) অনস্তর সম্ভান- 

জন্য যে সকল বিধান বিছিত আছে, পুরোহিত তাহা সমাচরণ করি- 

বেন * | ' অনন্তর ভর্ত। এক মাস ব্রহ্মচর্যয অবলম্বন করিয়া, ভার্্যার 

ধতুকাঁলের চত্রর্থ দিবসে অপরা্ে ঘত-ছৃপ্ধ-যৌগে শালি অন্ন ভোজন 

করিবেন | ভার্য্যাঞ এক মাস পর্য্স্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলঘন করিয়া, এ 

দিবসে তৈল মর্দন ও অধিক পরিমাণ মাঘকলাই-সংযুক্ত দ্রব্য ভোজন 
করিবেন। পরে ভর্তা বেদাদিতে বিশ্বীস করিয়া ও পুত্র-কাম ছইয়! 
এ রাত্রে অথবা ষ্ঠ অফম দশম বা দ্বাদশ দিবসে ভার্য্যাতে উপগ্ৃত 
হইবেন | খতুকালে চত্র্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যস্ত উত্তরোত্তর 
যত পরে সমাগীম হয়» সন্তান ততই সৌভাগ্য-শালী এশ্বর্যশীলী ও 

বলবান্ হয়| কন্তা কামনা করিলে পঞ্চম সপ্তম নবম বা একাদশ 

দিবসে গমন করিবেন| ত্রয়োদশ দিবস হইতে সমাশীম অবৈধ | 
ধাতুর প্রথম দিবসে গমন করিলে পুকষের আবুঃক্ষয় হয়। 

ভীহাঁতে গর্ভ হইলে নেই গর্ভ প্রসব কালে আব হুইয়1 যায়। 
দ্বিতীয়, দিবসে গমন করিলেও সেই রূপ ফল হয়, অথবা স্থতিকাঁ-গৃছে 
সন্তান নফ হয়| তৃতীয় দিবসে গীমন করিলেও সেই ফল, অথব! 
সম্তান অসম্পুর্ণ-অঙ্ক বা অপ্পারু হর। চতুর্থ দিবসে গীমন করিলে 
সন্তান সম্পূর্ণ-অঙ্গ ও দীর্ঘায়ু হয়| কিন্ত যাবৎ শোঁণিত আব হইতে 

(২) স্বামী অভাবে স্থর্য্য দর্শন করিবার বিধি আছে। 
৯% সেই বিধান গর্ভাধান বলা যায়। 



৩৪৬ স্শ্রুত | 

থাকে তাবৎ বীজ প্রবিষ$ হইয়া! কোন ফল দর্শার না। যেমন 
নদীর আোতের প্রতিকূলে কোন ভ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে উর্ঘ দিকে গমন 
করিতে না পারিয়া প্রতিনিরত্ত হয়, জীবও সেই রূপ প্রবেশ করিতে 
না পারিয়। প্রতি-নিবত্ত হয়। অতএব খ্ততুকাঁলে তিন দিবস গীমন 
করিবে না| খতুর দ্বাদশ দিবস অতীত হুইলে, পুনর্র্ধার এক মাসের 
পর গমন করা কর্তব্য| দ্বাদশ দিবসের মধ্যে গর্ভ গ্রহণ করিলে, 
লক্ষণ] ( লক্ষণ] মূল ) বট-শুক্গা সহদেব! ( বেড়েল| ) অথবা বিশ্বদেবা 
( গৌরক্ষ চাঁকুলে ) ইহাদিখের মধ্যে কোন একী দ্রব্য ছুগ্ধের সহিত 
পেষণ করিয়া, তাহার তিন বা! চাঁরি,বিন্দ পুত্রকামা স্ত্রীর দক্ষিণ নাঁস।- 

রঙ্ধে, প্রদান করিবে | তাহা নিষ্ঠীবনের দ্বারা বহিষ্কৃত করা কর্তব্য 

নহে। খতু ক্ষেত্র অন্ু বীজ ইহারা যেমন বিবিপুর্্বক সংযোজিত 
হইলে অঙ্ক,রোৎপাদন করে, সেই রূপ বিধিপুরর্কক যোৌজিত হইলে 
গর্ভও উদপাদন করে| এই নিয়মে সন্তান জগ্মিলে রূপবান্ মহ্থা- 
বলবান্ বুদ্ধিমান আম্মম্মীন্ ধনবান্ পিতৃ পরায়ণ এবং সৎপুত্র হয়| 
তেজ ধাতু সকল বর্ণের আঁকর | গর্ভোৎপত্তি কালে সেই তেজ- 
ধাতু অধিকাংশ জল-ধাতুর সহিত মিলিত হুইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়, 
অধিকাংশ পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হুইলে গর্ভ কৃষণ-বর্ণ হয়, 
অধিকাংশ পৃথিবী ও আকাঁশ-ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কুষ্-শ্ঠাম 
হয়, এবং অধিকাংশ জ্রলীয় ও আকাঁশ-ধাতুর সহিত মিলিত হুইলে 
গৌর-স্যাম হয়| কেহ কেহ বলেন গর্ভাবস্থায় যে রূপ বর্ণের দ্রব্য 
আছার কর! যায় সম্ভানেরও সেই রূপ বর্ণ হয়। সেই তেজ দৃ়্ি- 
শক্তির সহিত মিলিত না হইলে জাতান্ধ হয়। তেজ, শোগিত 
আশ্রয় করিলে রক্তাক্ষ হয়, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু গীত বর্ণ হয়, 
শ্লেম্মা আশ্রয় করিলে শুক্লাক্ষ হয়, এবং বায়ুতে আশ্রয় করিলে বিরু- 
তাক্ষ (ট্যার!) হয়। 

বত পিণ্ড যেমন অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত হয়, নারীর আর্তবও 



সশ্রুত | ৩৪৭ 

সেই রূপ পুকষের সমাখমে বিসর্পিত হয় | শর্ডীশয়ের অভ্যন্তরস্থিত 

বায়ু কর্তৃক বীজ দ্বিধা-ভাঁবে ভিন্ন হইলে কুক্ষিদেশে হুই জীবের 
সঞ্চার হয়, তাহাকে যমজ কহে পিতার অতি অম্প পরিমাণ বীজের 
দ্বার! যে সন্তান জন্মে তাহাকে আসেক্য কছে। শুক্র ভোঁজনের 

দ্বারা তাহার গজ উদ্ছিত হয়| যে জন্তান পুতি যোনিতে জঙ্গে 
তাহাকে সৌগন্ধিক কহে। জননেক্দ্িয়ের আঁত্াণে তাহার বল 
জন্বে। যে ব্যক্তি আপনার পায্ুরন্ধে, অব্রন্ষচর্য্য আচরণ করে, 

অথব! নারীতে পুকষব€ প্রবর্ত হয়, তাহাকে কুস্তীক বলে । অন্তের 

ব্যবাঁয় দর্শন করিয়! যে ব্যক্তি ব্যবাঁয়ে (সংসর্সে) প্রবর্ত হয়, তাহাঁকে 

ঈর্ষক বলে | মোহ বশতঃ আপনি অঙ্গন'র স্তাঁয় খতুকালে ভার্ধ্যাতে 
প্রবর্ত হইলে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানের নারীর ন্যায় আকার ও 

কার্য্য হয়, তাহাকে ষণ্ড কহে । খতুকাঁলে স্ত্রীলোক যদি বিপরীত 
ভাবে পুৰকষের গ্যায় ব্যবায়ে প্রবর্ত হয় ও তাহাতে কন্তা জন্মে, তবে 

সেই কন্তাঁর ক্রিয়-প্ররতি পুকষের ন্যায় হয়| আসেক্য জুগন্ধী 

কুম্তীক ও উর্ধক ইহাদিশের শুক্রধাতু জন্মে, ষণ্ডের শুক্র-ধাতু জন্মে 

না। এইরূপ (পূর্বোক্ত মতে ) স্বভাবের বিপরীত কার্য্যের দ্বার! 
হৃউ হুইয়! তাহাদিখের শুক্র-বাহিনী সিরা স্ফটিত হয়? ও তদ্দারা 
ধজ উদ্ড্িত হয়| জ্্রী পুকষ উভয়ের যে রূপ আহার আচার ও চেফ' 

হইয়া থাকে, সন্ভানেরও সেই রূপ হর়। রৃষস্থন্তী ছুই নারী পরস্পরে 

উপগীত হুইয়। কোঁন মতে পরস্পর শুক্রত্যারথ করিলে অস্থি-রছিত 

সম্তান জন্মে | খ্তু-ন্ীতা নারী ব্বপ্পে পুর্ূষ-সহবাস করিলে, তাহার 

আর্তবশোণিত বায়ু-কর্তৃক কুক্ষিদের্$শ নীত হইয়া! গর্ভ জন্মায় | 
তাহাতে মাসে মাসে গর্ভ লক্ষণ বর্ধিত হয়। সেই গর্ভ পিতৃগুণ 
(শুক্র-ভাগ) বর্জিত) তাহাতে সর্প বশ্চিক কুম্মাগুড প্রভৃতি বিরত 

আকার জন্মে। স্ত্রীলোকের এই রূপ গর্ভ পাপ-জন্ত জানিবে। 

গর্ভাবস্থায় ঘে অভিলাষ জন্মে তাহ পুর্ণ না হইলে বায়ু কুপিত 



৩৪৮ সুঞচত | 

হয়| ত্র! কুক্জ কুণী পক্ু মুক মিশ্সিন প্রভৃতি জন্বে। পিতা 
মাতার নান্তিক্য বা পূর্বকৃত অশুভ কর্ম বশতঃ বাতাদি দোষ কুপিত 

হইয়া শর্ত বিকৃত করে। মলের অল্পত্ব প্রযুক্ত ও পকাশয়স্থ বার 

সংযোগ না থাক প্রযুক্ত, গর্ভে বাহু মূত্র পুরীষ সিঃসরণ হয় না। 
জরাম্তু-নাঁড়ী কর্তৃক মুখ, কফ-কর্তৃক কণ্ঠ, এবং বায়ু-কর্তৃক পথ কদ্ধ 
হওয়! প্রযুক্ত গর্ভে রোদন করিতে পীরে না| জননীর নিঃশ্বাস 
উচ্ছাস চঞ্চলতা৷ ও নিদ্রা! অবস্থায় গর্ভস্থ বালকেরও শ্বাস উচ্ছাস 
চাঞ্চল্য ও নিদ্রা হয়| শরীরের সন্নিবেশ দস্তের পতন ও উৎ- 
পত্তি এবং কর ও পদতলে রোম'না জন্মান এ গুলি স্বভাবসিদ্ধ | 

শাস্ত্রঙ্ঞ ব্যক্তির! নিয়ত শীস্ত্রচিন্তা করিলে ও সত্ব-গুণের বাঁছুল্য 

থাকিলে জাতিস্মর! হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। জীব পূর্ব জন্মে যে 

রূপ কর্ম করে, ইহ জন্মে সেই সেই রূপ ফল প্রাণ ছয় ; ও পূর্র্বদেছে 

তাহার যে সকল গুণ অভ্যস্ত থাকে, ইহ জন্বে তাহাতে নেই সকল 

গুণ বর্তে। 

তৃতীয় অধ্যায় । 

গার্ভাবক্রান্তি। 

শুক্র সৌম্য এবং আর্তব আগ্লেয়। অন্তান্ত সকল ভূতও পরম্প- 

রের সাহায্যে ও পরস্পরের সংঘোগে তাহাতে অবস্থিতি করে। 
বাযু-কত্তৃক স্ত্রী পুকষের শরীর হইতে তেজ নিঃস্যত হয়| বায়ু ও 
অগ্নির প' সংযোগে শুক্র ক্ষরিত হইয়া, যোনি-মধ্যে প্রবেশ পূর্বক 

শ" এস্থলে বায়ু বলিতে ভাড়িত শক্তি বিশিষ্ট ধমনীর অভ্যন্তরস্থ 

সুম্ষম বানু | অগ্নি বলিতে উষ্ণতা বুঝাঁয়। স্ত্রী পুকষ সমাগমে সেই 
বায়ু সংক্ষুব্ধ হইয়। শরীরে উষ্ণতা জন্বায়। 



সত | ৩৪৯ 

আর্ত্ববের দ্বারা! গর্ড শ্জন করে| অশ্ি সোম সংযোগে স্জ্যমান 

সেই গর্ভ গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে| ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা ল্প্র$। স্রাত! 
দ্রষ$। শ্রোতা ও রসয়িতা পুরুষ, যাঁকে অঞ$। ধাতা বক্ত। সাক্ষী 
ইত্যাদি নাম দেওয়। যায়, সেই অক্ষয় অব্যয় অচিস্ত্য পুকষ ভূতা ত্বার 

নহিত মিলিত হইয়া, সত্ত্ব র৪জন্তম গুণের সংযোগে দেবাস্থর প্রভৃতির 

ভাবে (১) বায়ু-কত্তৃক প্রেরিত হইয়! গর্ভাশয়ে প্রবেশ পুরর্বক অব- 
স্থিতি করে| শুক্রের আধিক্যে পুরুষ ও আর্তবের আধিক্যে. কন্তা! 

জন্মে। শুক্র শৌণিতের সমান ভাব হইলে নপুংসক জন্মে | খতু- 

কালে দ্বাদশ দিবম পর্ধ্যস্ত আরব দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে খতু- 

কালে কোন স্ত্রীলোকের আর্তব দৃষ হয় না । 
স্ত্রীলোকের মুখ পীন ও প্রসন্ন হইলে, পুকষাভিলাঁবিনী. ও প্রিয়- 

ভাষিণী হইলে, কুক্ষিদেশ চক্ষু ও কেশ অস্ত হুইলে, ভুজ কুচগ্বয় 

শ্রোণী নাভি উক জধন ও নিতম্ব স্্িযুক্ত হইলে, হৃষ্ট ও ওৎ- 
স্থক্য বিশিষ্ট হইলে, খতুমতী বলিয়া! জানিবে। যেমন দিবাঁব- 
সানে পদ্ম মুদিত হুয়, সেইরূপ খ্তুকাঁল অতীত হুইলে নাঁরীদি- 
গ্নের যোনিও মুদিত হয়) আর্তবশোণিত এক মাসে সঞ্চিত হয়, 

এবং ঈষৎ কুষ্ণবর্ণ ও হুর্ণন্ধ বিশিষ হুইয়। বাঁয়ু-কর্তৃক ধমনী-দ্বয়ের 
দ্বার যোনিমুখে নীত হয়| আর্তব দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতে আরন্ধ 

সইয়, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জীর্ণ হইলে ক্ষয় পায়। পুর্বে বল 

হইয়াছে যে খতু-কালে যুগ দিবসে গমন করিলে পুত্র এবং অযুগন 

দিবসে গমন করিলে কন্ত। জন্মে । অতএব অপত্যার্থী ব্যক্তি খতু- 

(১) পাঁচটি জ্ঞানেক্দ্রিয় পাঁচটি কর্শেক্রিয়, পণচটি তন্ত্র, মম ও 
বুদ্ধি, ইহাঁদিখের সমষ্টিকে ভূতাত্বা বলে। সমাগম কালে পিতা! 

মাতার মানসিক অবস্থান্ুসারে সন্তভানে দেবভাঁব অথবা অন্র ভাব 

বর্তে | 



৩৫০ স্ুক্রুত। 

কালে ভার্্যা-সমাীম করিবেন শ্রান্তি গ্লানি পিপাঁসা, উকদেশের 
ভার, শুক্রশোণিত কদ্ধ খাকা, এবং যোনির ক্ষতি ভাব, গর্ভ গ্রহণ 

করিব! মাত্র এই সকল লক্ষণ ছয়। স্তনদ্বয়ের মুখ ককষঃবর্ণ। রোম- 
ব্লাজীর উন্নতি, পক্ষদ্বয়ের সংমীলন, অৰচি-প্রযুস্ত বমন, সুগন্ধেও 
'উদ্বেগ, প্রমেক * ও শরীরের অবসন্বতা, এই সমস্ত গীর্ভিণীর লক্ষণ | 
এই সকল লক্ষণ প্রকাঁশ হওয়া অবধি, পরিশ্রম উপবাস, অপ্রচুর বা 

অপুর্টিকর আহ্বার, দিবানিত্্র রাত্রিজাগরণ, যানাদি আরোহণ শোক 
ভয় উৎ্কট-আসন, অতিশয় শ্রেছাদি ক্রিয়। ( বত তৈলাঁদি সেবন ) 
রক্তমোক্ষণ এবং বেগধারণ, এই মরল পরিত্যাগ করিবে। দোষবা 

অভিঘাতাদির দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ বাঁলকে- 
রও দেই সেই অক্ষ পীড়িত হয়| 

গর্ভের প্রথম মাসে কলল (জরায়ু বা গর্ভকোষ ) জশ্বে,দ্বিতীয় 

মাসে শুক্র শোৌঁণিতের ভূত-পরমাণু সমস্ত শীতোষ্ বায়ুর দ্বারা ধনী- 

ভূত হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ পিগুাকাঁরে পরিণত হইলে পুরুষ, 

পেশীর আকারে পরিণত হইলে স্ত্রী এবং অর্ধ দের আকারে পরিণত 

হইলে নপুংসক জন্বে। তৃতীয় মাসে হস্ত পাদ ও মস্তক এই পঞ্চ 

অবয়বের পাঁচটা স্তুল পিগু জন্মে, এবং তাহাতে স্থক্ষম রূপে অঙ্গ প্রত্য- 
নদের রেখ! দৃশ্য হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্য্থ স্পফ-রূপে 
প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জম্বেঃ ও চৈতন্য প্রকাঁশ হয় | কারণ, চেত- 

নার আধার হৃদয়, তাহ চতুর্থ মানে জন্মে, ও এ সময়ে ইন্ড্রিয-খীণের 

কোন কোন বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ হয় (১)| তৎকালে 
স্্ীলোকের দেহ ছুই হৃদয় বিশিষ্ট ( আপনার ও গর্ভস্থ সন্তানের ) হয় 
বলিয়া তাৎকালিক অভিলা'ষকে দৌহৃদ বলে |. দে অভিলাষ পুর্ণ না 

৬ সর্বদা মুখে জল ওঠা | 
(১) সচরাচর ইহাকে এক্ষণে সাধ দেওয়। বলে। 



জ্ুশ্রত | ৩৫৯ 

হইলে, গর্ভস্থ সন্তান কুক কুণি খঞ্জ জড় বামন বিরুতাক্ষ অথবা! অন্ধ 

হয়! অতএব গর্ভাবস্থার স্ত্রীলোকদিখের অভিলবিত ত্রব্য দেওয়। 
কর্তব্য। গর্ভিণী দৌহ্ৃদ প্রাপ্ত হইলে, সন্তান বলবান্ ও আয়না 
ছয়| 

গর্ভাবস্থায় ইক্ড্রিয়দিশের যাহা! যাঁছ! ভোগ করিতে অভিলাষ 

জঙ্গে, গার্ভগীড়৷ জঙ্গিবার আশঙ্কায় সেই নকল অভিলাষ পুর্ণ করিবে। 
গর্ভিণী, দৌহুদ প্রাপ্ত হইলে গুরবান্ পুত্র প্রসব করে| দৌহদ 
প্রাণ্ড না হইলে, গর্ড-সন্বন্ধে বা আপন! আপনি ভয় প্রাপ্ত হয়। 

গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সম্ভতানেরও সেই সেই 
ইন্ড্রিয়ে পীড়া জন্মে | শীর্ভিণীর রাঁজ-দর্শনে অভিলাষ হইলে, সম্ভান 
মছাভাগী্যবান্ ও ধনবান্ হয়| হুকুল পট্টঝ কৌশেয় বস্ত্র অথব! 

অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে, সম্ভীন মনোছর ও অলঙ্কার-প্রিয় হয়। 

আশ্রমে অভিলাষ হইলে, পুভ্র ধর্মশীল ও সংযতাত্ব! হয়! দেবতা 

প্রতিমাতে অভিলাষ হইলে সন্তান পার্ধদ-তুল্য হয়| সর্পাদ্দি ব্যাল 
জাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে, হিৎলাশীল হয়/ খৌধা-মাংস 

ভোৌজনে অভিলাষ হইলে, সন্তান নিদ্রালু ও স্থিরচিত্ত হুয়। 
গৌমাংসে অভিলাষ হইলে, সন্তান বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহ ছয় | মান্থিষ- 

মাংসে অভিলাষ জন্বিলে, সন্তান শুর রক্তাক্ষ ও লোমযুক্ত হয়। 

বরাছ-মাংস অভিলাষে, সন্তান নিদ্রালু ও শূর হয়| জত্ঘাল-মাংস 

অভিলাষে, সন্তান বনচর হয়| স্মর-মাংস অভিলাষে উদ্িপ্ন ও 
তিতীর-মাঁংস অভিলাঁষে ভীত হয়| এই সকল জন্ত ব্যতিরেকে অন্ত 
জন্ভর মাংসে দৌহৃদ জন্মিলে, সেই জন্তর যে রূপ স্বভাব ও আচার, 

সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হয়। 

পঞ্চম মাসে মনঃ জন্মে । বন্ত মালে বুদ্ধি জম্মে|। সগুম মাসে 
নকল অঙ্গ প্রত্যন্থ স্পফ$রূপে প্রকাশিত হছয়। অধম মাসে গর্ভস্থ 
নস্তান অস্থির হয় ও তাহার দেহে ওজ-ধাতু জন্মে। কারণ ওজ 



৩৫ শুশ্রচত | 

মা জন্থিলে, নিরোজ ও নৈর্ধাত-ভাঁব (রস-হ্থীন ) প্রযুক্ত অফটম মাসে 
ভূমিষ্ঠ ছইয়! জীবিত থাকিতে পারিত না। অতএব অফম মাসে 

দবার্ভণীকে বলি ও মাংস-অন্ন দেওয়। কর্তব্য | নবম দশম একাদশ 

অথব' দ্বাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হয়| ইহার অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে বিকার 

প্রাপ্ত হয়| 

জননীর রস-বাহিনী নাঁড়ীর সহিত গর্স্থ সম্তানের নাভিনাড়ী 
বদ্ধ থাকে । সেই নাঁড়ী জননীর আহার-জনিত রস ও বীর্ধ্য গর্ভ- 
মধ্যে বন করে। সেই ম্রেহ-সদৃশ পদার্থে গর্ভের রদ্ধি হয়| সত্য 

নিঃসরণ হইতে আরন্ত হওয়া অবধি, সর্ধশরীরানুসারিণী রস-বাহিনী 

তির্ধ্যক্-গীমিনী ধমনীর মধ্যে জননীর পুর্বো স্ত আহা'র-জীত রস প্রবা- 
হিত হয়, তদ্দারা গর্ভের অস্পঙ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত পোষণ হয়। 

শৌনক কহেন যেগর্ডে অঞ্রে শিরোদেশই জঙ্বে ॥ কারণ মস্তকই দেহ 
ও ইন্ড্রিয়ের মূল | ক্লতবীর্ধ্য কহেন যে অগ্রে হৃদয় জন্মে, কারণ হৃদয় 

বুদ্ধি ও মনের স্থান | পরাশর কছ্ছেন যে নাভি অগ্রে জন্মে, কারণ 

সেই স্থান হইতেই দেহীর সমস্ত দেহ বর্ধিত হয়। মার্কখডেয়ের মতে 

অগ্রে হস্ত পাদ জন্মে, কারণ তাহারাই গর্ভের সকল ক্রিয়ার মুল | 

গৌতমের:মভে শরীরের মধ্যভাঁগ অঞ্রে জন্মে, কারণ, তাহ্বাতেই 
সকল ঝ্ববয়ব জঙ্বে। কিন্তু এই সকল মত সঙ্গত নহে। ধন্বস্তরি 

বলেন যে, সকল অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ এক কাঁলেই জন্মে! চ্যুফল বা 

বংশাঙ্বরের ন্যায় অতি স্থক্ষা-প্রয়ুক্ত তাঁহার উপলব্ধি হয় নাঁ। যেমন 

আত্ম ফল পাকিয়া উঠিলে, তাহার কেশর মাংস অস্থি মজ্জা প্রভৃতি 
পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয়। সেই ফলের তঙ্কণাবস্থাঁয় সেই সকল কেশর 
প্রভৃতি অতি স্থক্ষম ভাঁবে থাকে, জান! যায় না, ক্রমশঃ কাল সহকারে 

তাহারা প্রকাশ পায়; সেই রূপ গর্ভেরও তৰুণ অবস্থায় 'সকল অঙ্গ 

প্রত্যঙগ থাকিলেও, অতিশয় স্থক্ষম-প্রয়ুক্ত তাহার উপলব্ধি হুয় ন!। 
ক্রমশঃ কাল সহকারে সেই সকল প্রকাশ পীয়। সেই মকল ঝআন্ব 



সঙ্গত | ৩৫৩ 

প্রত্যঙ্গের মধ্যে পিতৃজ মাভৃজ রসজ আত্মজ সত্বজ, ও সাত্বজ, এই 
সকল অংশের বিবরণ বল। যাইতেছে | কেশ শব লোম: অক্ছি 
নখ দত্ত সির! স্নায়ু ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি দৃঢ়-পদার্থ পিতৃ-জাত (১)। 
মাংস শোৌণিত মেদ মজ্জ হৃদয় নাভি যরুৎ প্লীহা অস্ত্র ও মলাশয় 

প্রভৃতি কোমল পদার্থ মাতৃজাত। (২) শরীরের বৃদ্ধি বল বর্ণ স্থিতি 

ও ক্ষয় রস-জাত| ইন্দ্রিয় সমূহ জ্ঞান বিজ্ঞান আঁয়ুঃ সুখ ছুঃখ প্রভৃতি 
আত্ম-জাত (৩)।| সত্ব হইতে যাহ! কিছু জঙ্বে তাহ! পরে বলা 

যাইবে। বীর্ধ্য আরোগ্য বল বর্ণ মেধা সাত্বয-জাত (৪)। 

যে গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তনে আগ্ররে ছুপ্ধ জন্মে, দক্ষিণ চক্ষু ব্তহত্তর হয়, 
দক্ষিণ উক স্ুলতর হয়, এবং পুংলিঙ্গে যে সকল দ্রব্যের নাম তাহা- 

তেই অধিকাঁংশ অভিলাষ জন্মে, স্বপ্রে পদ্ম উৎপল কুমুদ আআ্াতক 

প্রভৃতি পুংলিগ্স্থ দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, এবং মুখ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়, তাহার 

পুত্র জন্মে বলিয়া বলে | ইহার বিপরীত হইলে কন্তা হয়| যাহার 

পার্খদ্ধয় উন্নত, এবং উদরদেশ সম্মুখদিকে নির্ঘত হয়, এবং পূর্বোক্ত 
সকল লক্ষণ দৃষ্ঁ হয়, তাহার গর্ভে নপুতদক জন্মে। যাহার উদর 
দ্রোণির ন্যায় অতিশয় বহৎ ও মধ্যভাগ নিম্ন, তাহার গর্ভে যুগ্ম 
সন্তান জমে | 

গর্ভিণী, দেবতা ব্রাহ্মণ পরায়ণ শৌচাঁচারিণী ও অন্ভের ছিত সাধনে 
প্ররত্তা £হইলে অতি গুণবান্ সন্তান প্রমব করে| ইহার বিপরীত 

হইলে সন্তান নিগুগ হয়। অস্ক প্রত্যঙ্গ সকল স্বভাবতই জন্বে। 

(১) « পিতৃ জাত ” শুক্রের গুণে যাহা জন্মে | (২) মাতৃ- 
জাত + যা! শোঁণিতের গুণে জম্মে। (৩) « আত্মজাত ৮ চেতন 

পদার্থের গুণে যাহ! জন্মে | (৮) « সাত্্জাত” যে সকল গুণ 
স্বভভাবতঃ আত্মার সপ্ঘে জন্মে । 



৩৫৪ সুঙ্াচত | 

অঙ্ক প্রত্যন্ত যদি কিছু দোষ গুণ ঘটে, তাহা! গর্ভের ধর্মাধর্ম-জন্ত 
জখমিবে (৫)1 

| চতুর্থ অধ্যায়। 

গর্ভ ব্যাকরণ । 

অগ্নি সোম বায়ু সত্ব রজ স্তমঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদিগকে 

ভূতাত্ত্। বা জীবাত্ব। কছে। 
শুক্র শোণিত পরিপাক হইয়! দেহের আকারে পরিণত হইবার 

কালে, ছুষ্ধে সম্তাঁনিক! জঙ্মিবাব স্তঠয় দেছের উপরিভাগে উপর্ঘ্যপরি 
সগুত্বক্ জন্মে | প্রথম যে ত্বক জন্মে তাহাঁর নাম অবভাঁষিনী। তদ্দীর 
দেহের বর্ণ ও পঞ্চ বিধ ছাঁয়া প্রকাঁশ পাঁয় | ইহার বেধ ধান্তের অফী- 

দশ ভাগের এক ভাগ | দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা | ইহার বেধ 

ব্রীহির ১৬ ভাগের এক ভাগ । ইহ] সিখু পদ্ম কণ্টকাদির উৎপন্ের 
স্থান| তৃতীয়! শ্বেতা, তিলকা'লক ন্যচ্ছব্যঙ্গ উৎপন্মের স্থান | ইস্থার 

বেধ ধান্যের ছাদশ ভাগের এক ভাগ। চতুর্থী তাত্রা, চর্মদল অজগলী 
মশকের আশ্রয়| ইস্থার পরিমাণ ধান্তের অক্ট ভাগের এক 

ভাগ | পঞ্চমী মেদিনী, ধান্তের পঞ্চম ভাগের এক ভাগ! ইহ! 

কিলাস (ছুলি ) নামক কুষ্ঠ উৎপনের স্থান। ষষ্ঠ রোহিণী, ইহার 

বেধ একটি ধান্য পরিমাণ, কুষ্ঠ ও দপ্রু রোগ জন্মিবার স্থান | সগুমী 
মাংসধরা, ইহা! ভগন্দর ও বিদ্রধির অধিষ্ঠান | ইহার বেধ ছুই ধান্ত 
পরিমাণ। এইরূপ পরিমাণ মাংসল স্থানে হইয়! থাকে, ললাট ব 
সক্ষম অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে সম্তবে না| কারণ, পূর্বে্ব বল। হুইয়াছে 
যে উদরে অস্ষ্ঠের উদর পরিমিত গাভীর করিয়! বিদ্ধ করিবে। সপ্ত 
ধাতুর স্ছান-ভেদে সপ্ত কলা জন্মে। 

:(€) খর্ডিণীর কারিক ও মানসিক অবস্থা ব! কারধ্যারুনারে নর্থ 
বালকের পক্ষে যে ই্$ কি অনিফ ফল হয়, তাহাই গর্ভের ধর্শাধর্1 
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কাঁঞ্ঠ-ছেদন করিলে যেন সাঁর দেখা যাঁয়। সেই রূপ মাংস ছেদন 

ক্লে ধাতু দৃশ্য হয়| প্রত্যেক কলাঁ-ভাগ স্বায়ূর দ্ব'রা আচ্ছন্ন, 

জরাম্থু কর্তৃক ব্যাপ্ত এবং শ্লেম্মার দ্বার বেফটিত। 
প্রথমা কলা যথীসধরা | ইহাতে পির! স্বায়ু ধমনী ও নাঁড়ী সমূহ 

অবশ্থিতি করে |পঙ্ষোদকে যেমন বিস মৃণাল প্রভৃতি বর্ধিত হয়, 

মাংসেও সেইরূপ সিরা প্রভৃতি বর্ধিত হয়| দ্বিতীয় কল! রক্তধর! | 

মাংসের অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ সেই মাংসস্থিত সিরাঁতে ও যরুৎ প্লীছ 
সংলগ্ন নিরা-মধ্যে শৌগিত অবস্থিতি করে| যেমন কোন ক্ষীর 
বিশিষ্ট বক্ষে আঘাঁত করিলে ক্ষীর নিঃস্যত হয়, সেই রূপ মাংস ক্ষত 

হইলে শোৌণিত নিঃস্যত হয়| তৃতীয়! কল! মেদ-ধরা, সকল প্রাণীর 
উদরে ও স্থুক্ষম অস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে। বৃহৎ অস্থির অভ্যন্তর- 

স্থিত মেদকেই মজ্জ1 বলে | 
স্থুল অস্থির অভ্যান্তরগত হইলে মঞ্জী বলা যায়। সেই মজ্জা রক্ত 

যুক্ত হুইয়! স্বন্ষম অস্থিতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে মেদ বলা যায়| 
কেবল মাত্র মাংসের স্পেহকে বসা বলা যায়| 

চতুর্থী কল! শ্লেম্মধরা। ইহা! সকল সন্ধিস্থানে অবস্থিতি করে । 
চক্রের অক্ষমধ্যে স্বেছ সেচন করিলে চক্র যে রূপ অনায়াসে প্রবর্তিত 

হয়, সেই রূপ সকল সন্ধিগ্থান শ্লেম্মার দ্বারা সংক্লিষ থাকিলে; সন্ধি 
'স্থানের কার্য আনায়াসে নির্বাহ হয়| 

পঞ্চমী পুরীব-ধরা কলা | ইহা! পক্াশয়ে থাকিয়া অন্তঃকোন্ঠের 
মল বিভাগী করে| যেমন যকৎ কে]ুষ্ঠের চত্তর্দিকে অস্ত্রি সমস্ত আয় 

করিয়া! থাকে, উ্ুকস্থ মলও সেইরূপ মলধর! কলা আশ্রয় করিয়া 
থাকে। 

ষষ্ঠী পিতৃধর! কলা । ভুক্ত দ্রব্য আমাশয় হইতে নিংস্যত হইয়া 
পকাঁশয়-মধ্যে পিত্তধর|! কলাঁতে অবশ্থিতি করে | যাহা! কিছু পান 
করা যায়, খাওয়া যায়, ভোজন কর! যায়ঃ বা লেহন করা যায়, তাছ। 



৩৫৬ স্ঞাত | 

সমস্ত পরাশয় গত হইলে পিতাগ্লি কর্তৃক শৌধিত হুইয়! যাকালে 
পরিপাক পায়। 

সপ্তমী শুক্রধরা কল | ইহ প্রাণীগরণের সর্ধ্শরীর ব্যাপিয়া অব- 

স্থিতি করে| যেমন ছুষ্ধে ্ৃত অথবা ইক্ষুতে গুড় ও রস থাকে, শরীরে 
শুক্রও সেই রূপ ব্যাপ্তভাবে থাকে | বন্তিদ্বারের অধো-ভাগে দক্ষিণ 

পার্থ ছুই অঙ্কুল অন্তরে যে মৃত্রনালী, তদ্দার! পুকষের শুক্র নির্থত হয়| 

শুক্র সর্ধধাঙ্গ আশ্রয় করিয়া! থাঁকে | মন প্রসন্ন থাকিলে, স্ত্রীলোকের 

সহিত ব্যায়াম করিলেও শরীর হৃষ হুইয়! শুক্র নিঃসরণ হয়। 
বতী জ্ত্রীলোকদিগের আর্ত্-বাঁছিনী নাঁড়ীর পথ গর্ভকর্তৃক 

কদ্ধ হইয়া! থাকে | এজন্য তাহাদিশের আর্তব দৃষ হয় না | 
তৎকাঁলে আর্তব অধোভাঁগে নিঃস্ত হইতে ন| পাইয়া উর্দদিকে 

গমন করে | তাহার কিয়দংশের দ্বার! শরীর বর্ধিত হয়ঃ এবং 

অবশিষ্ট অংশ ছুপ্ধরপে স্তনদ্ধয়ে প্রবেশ করে| তজ্জন্যই গীর্ভিণী- 
দিশের পীনোন্নতত পয়োধর হুইয়া থাকে । গর্ভে, যরুৎ ও প্লীহা 
শোণিত হইতে জঙ্বে। শোণিতের ফেনা হইতে ফুফ্ফুন জঙ্ঘে এবং 

শোণিতের মল হুইতে উও্ক ( মলাশয়) জন্মে! রক্ত এবং ল্লেক্মার 
সার ভাগ, পিত্তের ছার! পরিপাক ও বায়ু-কর্তৃক প্রবাহিত হুইয়া অস্ত 

সমস্ত জন্মায়! উদরে যে সমস্ত ধাতু পরিপাক হয়, তাহার সারভাগ 
আঞ্মাত হইয়া পায়ু ও বস্তি জন্মায় | কফ শোণিত ও মাংসের সার 

হুইতে জিহ্ব! জন্মে | উষ্ঠতাঁসহযোগে সিরা-পথের দ্বার! মাংননমধ্যে 
বায়ু প্রবেশ করিয়?, মাসকে পেশীর আঁকাঁরে বিভক্ত করে | মেদ- 
ধাতুর স্নেহের সহিত সংযুক্ত হইলে, সিরাই ্মাযুর আকারে পরিণত 
হয়| মৃছ্ূপাঁক পদার্থে সির! জন্মে, এবং খরপাক পদার্থে স্নায়ু জগ্যে। 
উৎপত্তি কালে শরীরের যে ধাতু বে স্থানে নিয়ত অবশ্থিতি করে, সেই 
স্থীনই সেই ধাতুর আশয্প। রক্ত ও মেদের সহযোগে ববকদ্বয় (ছুই 
বক্ষপীর্থ ) জন্মে। মাংস রক্ত কফ ও মেদের সহযোগে মুক্কদ্বয় 
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জন্মে! শৌণিত ও কফের সহযোগে হৃদয় জন্মে] সেই হৃদয়ে 
প্রাণ-বাহিনী ধমনী সমস্ত আশ্রয় করিয়া থাকে | ছদয়ের অধোভাগণে 

বামদিকে গ্লীহ। ও ফুফ্ফুল এবং দক্ষিণদিকে যকৎ ও ক্লোম | হৃদয় 
চেতনার স্থান, ইহা অজ্ঞানে আরত হুইলে প্রাণীগণ নিদ্ডিত হয়। 

হৃদয় অধোমুখে থাকিয়া জাগ্রত অবস্থায় পদ্বের স্তায় প্রকাশিত হয়, 

এবং নিদ্রিতাবন্থায় মুদিত থাকে | নিদ্রা বৈষ্ঞবীশক্তি | ইহা! সকল 
প্রাণীকেই অভিভূত করে। যখন সংজ্ঞাব সিরা সমস্ত তমঃপ্রধান 
শ্লেব্মার দ্বারা আরত হয়, তখন তাঁমসী নামে নিদ্রা উপস্থিত হয়। 

মৃতাকালে যে নিদ্রা ছয়, তাহাকে অনববোধিনী বলে) তমোগুণ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তির দিবা রাত্রি উভয় কালেই নিদ্রা হয়| রজোগুণ 
বিশিষ্ট ব্যক্তির অকাঁরণে নিদ্রা হয়। এবং সত্বগুণ বিশিষ ব্যক্তির 
অর্ধরাত্রে নিদ্র। হয়| শ্রলেক্ম! ক্ষয় ও বামু রদ্ধি টি অথবা মন ঝ৷ 

শরীর তাঁপিত হইলে নিদ্রা হয় না| 

হে সুশ্রাগত ! হৃদয়ই সকল প্রাণীর চেতনার স্থান | তাহা তমে- 

গুণের দ্বারা অভিভূত ছইলে দেহে নিদ্রা প্রবেশ করে। তমোগুণ 

নিপ্রার হেতু এবং স্বত্বগুণ বোধের হেতু 1 অথব স্বভাবই ইহাদি- 
গর প্রধান হেতু বল! যাইতে পারে। জাগ্রৎ অবস্থায় ষে সকল 

শুভাঁশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্র/কালে জীবাত্বা রজোগুণবিশিষ 
মনের দ্বার! সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন | ইক্দ্রিয়শীণ বিকল হুইল 
ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি হইলে, জীবাত্ম। নিদ্রিত ন! হইলেও নিদ্রিতের 

গায় বলা যায়| 

্রীম্ম ব্যতিরেকে অপর সকল ধাতুতেই দিব! নিদ্র! নিষিদ্ধ | কিন্ত 
বালক বৃষ্ধ, স্্রীসংসর্থ-জনিত রুশ, ক্ষত ক্ষীণ, অথবা! মগ্তপানে উদ্বত্ত 
ব্যক্তির পক্ষে? যান বাহনে বা অন্ক কোন রূপে পথ মনে শ্রাস্ত, 

কিছ্বা অন্য কর্মের দ্বারা শ্রান্ত বা অভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, অথবা যাসার 

মেদ ঘর্ম কফ রস রক্ত ক্ষীণ হইয়। পে তাহার পক্ষে, অথব1 অজীর্ 



৩৫৮ স্ুশ্রন্ত | 

রোনীর পক্ষে, দিবাভাঁগে ছুই দণ্ডকাল নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ নছে। 
রাত্রিজাখরণ করিলে, যতক্ষণ জাগরণ করা যায়, দিবাভাগে তাছার 

অর্থ পরিমিত কাল নিদ্র! যাইতে পারে । দিবা নিদ্রা দেছের বিকারের 

স্বরূপ অতি কদর্য্য কর্ম | ইচ্থাতে নিদ্রিত ব্যক্তির অধর্ম এবং সকল 

দৌষের প্রকোপ হয়। দোষের প্রকোপহেতু কাল শ্বীস প্রতিশ্ঠার 
মস্তকের ভার অঙ্গমর্দ (গীয়ের কাঁমড়ানি ), অৰচি জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য 

এই সকল রোগ জন্মে । রাত্রিকালেও জাশরণ করিলে বাযুপিত-জন্য 

এ সকল উপাদ্রবই জন্মে | 
অতএব রাত্রিজাগরণ বা! দিবান্িদ্রা বর্জন করিবে | ইহারা 

উভয়েই দোঁষকর, অতএব পরিমিত রূপে নিদ্রা যাইবে । নিদ্রা 

পরিমিত ছইলে, দেহ অরোগ ও বল বর্ণ যুক্ত হয়, স্কুল বারুশনা 

হইয়। মধ্যভবে থাঁকে, ভ্ীমান্ হয়, মন প্রফুল্ল হয়, এবং একশত বৎ- 

সর জীবিত থাকে | নিদ্রা আয়ত্ত হইলে, রাত্রে হউক বা! দিবসে 
হউক জাগ্রত থাকিলে বা নিব্্রিত হইলে দোষ বর্তে না। বায়ুজন্ত 
পিতৃ-জন্য মনস্তাপ-জন্ত ক্ষয়-জন্ত বা অভিধাত-জন্য নিউ! নাশ হয়। 

সেই সকল দোঁষের বিপরীত ক্রিয়া! করিলেই সাম্য হয়। নিষ্রা নাশ 

হইলে তৈলার্দি মর্দন করিবে ও মুর্দদেশে তৈল সেচন করিবে । 
ইচাতে গাত্রের উদ্বর্তন (বিলেপন ) ও সংবাহনও ( টেপা) হিতকর। 

শীলি-তধুঠল গোধূম পিফীন, ইক্ষু-রসসংযুক্ত মধুর ও স্সি্ধ দ্রব্য ভো- 
জন বা হুপ্ধ বা মাংস-রস-যুক্ত দ্রব্য ভোজন, বিলেশয় বা বিষ্কির 

জন্তর মাংসের রস-যুক্ত দ্রব্য ভোজন, রাত্রি কালে দ্রাক্ষা শর্করা বা 

গুড়ের দ্রব্য ভোজন, এবং কোমল মনোহর শয্যা ও আসন প্রভৃতি 
ব্যবহার কর, নিদ্রা নাশে প" কর্তব্য | নিব্রার আধিক্য হইলে, বমন 

সংশোধন লঙ্ঘন ও রক্ত-মোক্ষণ করিবেঃ এবং মনকে ব্যাকুল করিবে। 

প' « নিউরীনাশ * একবারে নিদ্রা ন। হওয়| | 



সুত্ঃত | ৩৫৯ 

কফ বা মেদ বিশিষ্ট অথবা! বিষার্ত ব্যক্তির রাত্রি-জাগরণ হিতকর | 
ভৃষ্ক। শূল হিরা! অজীর্ণ ও অভিসার রোগে দিবানিঙ। হিতকর | 

ইত্ড্রিয়ণণের বিষয় ( শব্দ স্পর্শাদি ) জ্ঞান না হওয়া, শরীরের গৌরব, 
জুন্তণ ক্লান্তি ও নিদ্রায় কাতরত| এই গুলি তন্দ্রার লক্ষণ | মুখ ব্যাদান 
করিয়। বাহ্ বায়ু আকর্ষণ পুর্র্বক একবার পান করিয়া, পুনবর্বার তাহ! 

নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জুম্তণ বলে । শ্রম না করিয়া 

দেহে শ্রম বোধ হইলে ও শ্বাস বর্জিত হইলে ক্লান্তি বল। যায়! 

শরীরে ক্লান্তি জম্মিলে ইন্ড্রিয় কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে | বমন করিলে 
অন্ন নির্থত না হইয়া, হৃদয়দেশে লাল! ও শ্লেম্মা সঞ্চিত হুইয়। গীড়! 
বোধ ( বমনেচ্ছা) হয়, ইহাকে উৎক্লেশ কছে। বক্তের মধুরতা, 
তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেউন ( বমনেচ্ছা শ" ), ভ্রম এবং অন্নে অৰচি এই 

গুলি ঘটিলে গ্লানি বল! যায়। গীত্র ষেন আর্ত চর্মে আরত এইরূপ 
বোধ হুইলে, এবং মস্তক ভাঁর বৌধ হইলে, গৌরব বলা যায়! পিত্ত, 
তমোগুণ-যুক্ত হইলে মৃচ্ছণ এবং রজোগুণ-যুক্ত হুইলে ভ্রম জন্মায়! 

তমো-গুণ বাত-শ্লেম্মার সহিত মিলিত হইলে, তন্দ্রা, এবং শ্লেত্বার 

সহিত মিলিত হুইলে নিদ্রা হয়। রসজন্ত ও বায়ুর আধান জন্ত 

গর্ভ বুদ্ধি হয়। 

দীর্তস্থ শরীরের নীভি-মধ্যে জ্যাতির স্থান | তথায় বায়ু ধমন * 

করিতে থাকে, তদ্দারা শরীর বৃদ্ধি হয়। ধমিত হুইয়! বাঁয়ু উষ্ণতার 

সহযোগে দেহের সকল আোত-পথ (সিরা ও শরীরের দ্বার) ভেদ 

করিয়! উর্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ ভাখে গমন করিতে থাকে | দৃষ্টি এবং 

রোমকুপ রদ্ধি ছয় না| শরীর ক্ষয় হইলেও নখ ও কেশ বৃদ্ধি হয়! 

পৃ গলার নিকট জড়িয়! উঠে | 
ক কামারের জীতা যে রূপে তায় তাহাকে ধমন বলে । তাহাতে 

নাভিনাড়ীর দ্বার] বায়ু গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর 'নির্মাণ করে | 



৩৬০ সুভ | 

সকল দৌষ পৃথক্ ভাবে বা ছুইটি অববা সমস্ত একত্র হুইয় সপ্ত প্রকার 
প্রক্তি 'জন্নায়। শুক্র শৌণিতের সংযোগী হইলে, বাত পিত্ব 

প্রভৃতির মধ্যে যে দোষ প্রবল হয়, তদ্দ্ারা৷ জীবের প্রকৃতি জন্মে 
তাহ্থার লক্ষণ কহ্ছিতেছি শ্রবণ কর। 

জগকক শীতল দ্রব্যের দ্বেষকারী হুর্ভগ ( অলক্ষণ-যুক্ত ) মাঁৎ- 

সর্ধ্য বিশিষ$ অনার্ধা (নীচ) গ্বান্ধব্বচিত (আমোদ প্রিয়) হস্ত বা 

পাদতল রক্তবর্ণ, শ্বশ্রু মখ ও কেশ কক্ষ, ক্রোধনীল দর্ত-নখ-খাদী 
(দ্দাত কিড়মিড় করে ও নখ চর্বণ করে ) ধৈর্য্যহীন, মিত্রতায় অদৃঢ় 
( বন্ধুতায় অবিশ্বাসী ) কৃতম্ম ক্লূশ করুশ, শরীর সিরা-সমূছে ব্যাপ্ত 
বাচাল, দ্রুত-গীমনশীল, চঞ্চল-চিত্ত, নিদ্রাবস্থায় শৃন্তে গমন-শীল। 
চঞ্চল মতি ও দৃ্ি, ধন ও মিত্র সঞ্চয়ে মন্দ, এবং অসংলগ্র-ভাবী | 
বাসুপ্রক্কতি মনুষ্য এই রূপ হইয়া থাকে । অশ্ব ছা গোমান্ু শশ 

মুষিক উষ্ট কুকুর গৃধ্ কাক খার্দভ, বাত-প্রক্কতি মনুষ্যের এই সকল 
জন্তর স্াঁয় প্রকৃতি বলা যায়| 

অস্ক' ঘর্মাক্ত হূর্ন্ধযুক্ত পীতবর্ণ ও শিখিল, নখ নয়ন তালু জিহ্বা! 
ওষ্ঠ হস্ত ও পাদতল তাত্রবর্ণ, শ্রীহীন, বলি-পলিত বিশিষ, পু্ডিহীন 

বহুভোজী উষ্ণদ্বেষী শীর্ব-কোপন-শীল ও শীস্ত্রশান্তবনা-শীল | মধ্যম 

প্রকার বল ও আয্মুঃ মেধাবী নিপুণ-বুদ্ধি, বিধৃহা-বক্তা (যে সঙ্গত 

বলে) তেজন্ধী এবং যুদ্ধে ছুর্নিবার| নিদ্রাকালে কনক পলাশ 

কর্নিকার অগ্নি বিদ্যুৎ ব। উল্ক! দর্শন করে, কখন ভয়ে নত হয় না, 

স্মরণাত ব্যক্তিকে অভয় দান করে, এবং গমন কালে ব্যথিতের 

স্তায় গমন করে, এইগুলি পিত্ব-প্রকৃতির লক্ষণ। জর্প উলুক খন্ধর্ব 
( জন্ত-বিশেষ ) যজ্ঞ-বিড়াল বানর ব্যায্রে ভন্তুক এবং নকুল, পিত- 
প্রকৃতি ব্যক্তির স্বভাব এই সকল জন্তর স্দৃশ | 

হ্র্বা ইন্দীবর নিস্কিৎশ আর্ডা অরিষ্ট এবং শরকাণ্ডঃ ইছাঁদিগের 

যাক বর, মন্ প্িয়দর্শন মধুর্-প্রিয় ক্লতজ্ঞ ধৃতিমান্ সহিষ্ছু লোভ- 



সুরত | শ৯২ 

দ্বার ৯টি! 
কর্ণ---২ মুখ ৮৯ ূ স্ত্রীলোকের দেহে তিনটি দ্বার অধিক। 

চন্তু--২ মলঘ্বার-_ ১ | রক্তবছ দ্বার-১ 
নাজিকা ২ প্রজাব দ্বার ১ । স্তনদ্ধয় ২ 

কণ্ডরা (প্রধান সির )। ১৩ টি। 
পায়ে ৪টি 
ও রা | হুস্ত পাদের কথ্ছরার প্ররোছের স্বরূপ নখ জগ্বোে। 

পুষ্ঠে ৪টি পুষ্ট ও কটিদেশন্থ কগুর। হইতে বিশ্ব জঙ্বে| 

প্রীবাদেশেঞটি শ্রীব। ও হৃদয় নিবন্ধিনী কগুরা হইতে মেঢু পুৎচিহ্ছ) 

জনে । 

জাল। 
মাংস জাল ৪টি ইহার! মণিবন্ধ (হাতের কব্জা ) হইতে গুল্ফ 

স্ধুজাল ঠাট 1 দেশ (পায়ের ধোড়ারি, পর্য্যন্ত আশ্রয় করিস 
ট | খাঁকে। ইহ5। পরস্পর সংশ্লিষ ও ছিদ্রযুক্ত | 

সিরাজাল ৪টি ) তন্থার। সম শরীরই যেন ছিদ্র যুক্ত হয়| 

কুচ৮ ৬ টি 1 

হস্তে - ২ শ্বীব 

পীয়ে ২. £মেঢ় (শিশ্পা) ১ 

রজ্জা, | 

পৃ্তদণ্ডের বাহ্যদেশে-- ২ $ এই ই চাট প্রধান মাঁংসরজ্জ পেশী 

্ধনার্থ পৃষ্ঠদগ্ডের উভয় দিকে 

পৃষ্ঠাণ্ডের অভ্যন্তরদেশে ২ / টি 

৩৪ 



৩৯৮ স্ুআতত | 

সেবনী (শরীরে সেলাই করার মত সির|)। 
মন্তকে___৫টি 
জিহ্বাঁতে--১টি 
পুং চিহে-১টি 

অস্থি সংঘাত (অস্থি মিলনের স্থান )। 
গুল্ফদেশে ৫7 এই রূপ অপর পায়ে___৩টি 
জানুতে ১টি ৮ ছুই বাহুতে এ রূপ | 
বঙ্ষণে (কুচকিতে) ১টি ) ৩টি করিয়। ৬টি 

কটিদেশে-_১ 
ও মস্তকে--১ 

সীমন্ত। ১৬টী। 
অস্থির মিলনের স্থান বত সীগন্তও তত। কারণ, সকল অস্থি- 

সংঘাত সীমন্ত সংযুক্ত । অস্থি-সংঘা ঘাত কেহ কেহ ১৮ টি বলেন। 

আস্থি। ৩০০ তিন শত। 
প্রত্যেক পাদাক্কুলিতে এইরূপ অপর পাদে ... ৩, পৃষ্ঠে ... ৩৯ 
তিনটি (৩) করিয়। ... ১৫ ছুই ছাঁতে ৩০টি করিয়া ৬০ বক্ষে ... ৮ 
পাদতলে ও গুল্ফে...১০ কটিদেশে ৮৮৮১ ব্ভাকাঁর 
গৌড়ীলিতে :১ 2, ১ মলদ্রার ২০৮০৬ অক্ষকনামক্২ 
জঙ্ঘাতে .১ ২. যোনিদেশে ... ... ১ শ্রীবাদেশে ৯ 
জানুতে 2 হি ১ ভুই নিতথে নিঘং কঞ%দেশে ৪ 

উকদেশে ০০৯৯১ ছুই পার্খে ৩৬টি বা, পু পাঈ হন্বৃতে ২ 
5 4০8১7 28552 নক ই+ 

নু ১৬৭ দন্ত -- ৩২ 

নাঁসিকাতে ৩ 

তালতে ১ 

গাল কণ ও রগ 

প্রত্যেকছুইটি 

করিয়া ১৬ 
মস্তকে ৬ 



স্ুঞেত | ৩৯৯ 

অস্থি পাঁচ প্রকার । 
কপাল, কচক, তকণ, বলয়, এবং নলক | 

জানু” নিত, স্ন্ধ গণ, । এই সকল স্থানে কপাল নীমক অস্থি 
তালু, শগ্ধ, মস্তক ) 

দন্ত সকল .. ২, কচক নামক অস্থি 

নাসিক! কর্ণ গরীব! 

ও চক্ষ-কোশে 

পাণিপাদ পার্খ পৃ্তা 1 

] তৰুণ নামক অস্ট্ি 

বলয় নামক আস্ছি 
উদর এবং বক্ষে 
অবশিষ সকল স্থানে নলক নাঁমক অস্থি 

আস্থ সন্ধি ২১০। 

পাদাস্কুলি । শ্রীবাদেশে ১০৮১ 
প্রত্যেকে ৩টি করিয়া | ১৪ কগদেশে রা ৩ 

ও বদ্ধাক্গুলিতে ২টি . হৃদর ও ক্রোম সংলগ্ন নাড়ীতে ১৮ 

্ দত্তমূল সন্ধি ১০৯ ৩২ 

জানু গুল্ফ ও কু চকি . ৩ কাকলকে - ০০" ১ 
প্রত্যেক ১টী করিয়। 
এইরূপ অপর পাদে »*১৭  নাসিকাতে ১ 
এইরূপ হুই হাতে ১৭ করিম ৩৪ নেত্রম্ডলে ২ 

কিনে. ১ ১১ ৩. খণ্ডে ১টি করিয়া ২ 

পৃষ্দণ্ডে ১১,৮২৪. কর্ণে ১টি করিয়া ২ 
হই পার্খে “৮২৪ শঙ্খ (রথে) ৩ ২ 

স্থলে রা ৮৪ হনুসন্ধি ছুই দিকে ... ২ 

১২৭ ভ্রও রের উপরিভাগে 
৮৩ ছুই দ্দিকে **" ২ 

২১০ মস্তকের কপাল খণ্ডে ৫ 

মুর্ধদেশে 

৮৩ 



৪০০ জাত | 

সন্ধি আট গ্রকার। 

কোর, উদৃখল, সামুদগা, প্রতর, তুন্নসেবনী, বাঁয়সতুণ্ড, মগডুল ও 
শঙ্াবর্ত। 
অঙ্কুলি, মণিবন্ধ (কব্জি), ও গুল্ফ, 1 

জানু ও কনুই, এই সকল স্থানে ] তি 
বগল কুচকি ও দত্তে +৮ ০ উদৃখল সন্ধি 
ত্বন্ধদেশ মলদ্বার যোনিদেশে ও নিতদ্ঘে ামুদণী! সন্ধি 
গ্রীবা ও পৃষ্ঠদণ্ডে রি প্রতরা সন্ধি 
মস্তক ও কটীকপালে .... ০, তুন্ন-সেবনী 

হনুর উভয়দিকে রঃ বায়সতুগড 
কণ্ঠ হৃদয় নেত্র ও ক্লোম সংলগ্ন নাড়ীতে মগ্ুলাকার সন্ধি 
কর্ণ ও শৃঙ্গাটকে রর শঙ্খণবর্ত 

স্বায় ৯০০ 
ন্নাসু দ্বারা সন্ধি স্থান দৃঢ় রূপে বদ্ধ থাকে। 

ছুই ছাঁতে এইরূপে *,* ৩০০ 

পাদাক্থুলিতে প্রত্যেকে ( ৩, কটিদেশে ... ১০ ৬০ 

৬টী করিয়া পৃষ্ঠে ৮ 2৫ 2 

পাদতলের অগ্রভাঁগে ০ 
ও গুল্ফ দেশে ১০. বক্ষঃস্থলে ... মদ হু*৩০ 

জঙ্ঘাতে *** ৩০. শ্রীবাদেশে ... .,৮ ৩৬ 
জানুদেশে রর ১০ মর্ধদেশে :..১ ০ ৩৪ 

উকদেশে ৯৪৪ ১৪০ ৬০০ 

ক্ুচকিতে সর ১০ ৩০০ 

এইরূপ অপর পাঁদে ১৫০ ৪5৪ 



এুজ্ত | ৪৩৩ 

স্নায়ু চারি প্রকার | 

প্রতানবতী (শাখাঁবিশিষ্ট ), রত, স্থুল, ও শুষির (ছিদ্রযুক্ত )| 
হস্তে পাঁদে ও সান্ধ স্থানে 
কগুরা! সকল 

আমাশয় পক্ষাশয় ও বস্তিথত যু 
পার্খদেশে বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশে 

পেশী ৫০০ । 

প্রত্যেক পাদাস্কুলিতে (৩) 
তিনাট করিয়। 

প্রপদ (পদতলের অগ্রভাগে) ১০ 

পায়ের উপরি অগ্রভাথে । 
অঙ্গংলি মূলে 

গুল্ফদেশের তলে 
গল্ফ ও জানুর মধ্যে 
জানুদেশে ** 
উকদেশে 

কুচকিতে 
এইরূপ অপর পায়ে 

এরূপ দুই হাতে 
পারুদেশে 

পু যু" 
পুং যন্ত্রের দীন 
মুধফয়ে ৮ 

নিতহ্বদ্ধয়ে ৮টি করিয়। 

বস্তিদেশে 
উদরে 

ৃ 

৬ 

প্রতানবর্তী 
রত্ত 
শুষির 

পৃথুল 

নাভি ১ 

পৃষ্ঠের উর্ধিভাঁগে ছুই দিকে | 
দীর্ঘ ভাঁবে সন্নিবিষ$ ঃ 

ছই পার্থে ১, ৮ -০$ 

বক্ষ€ স্থলে 8 ৬ 

স্কন্ানন্ধির চারিদিকে .. 
হৃদয় ও আমাশয় ** 

যরধৎ প্লীহ' ও উত্তুকে.. 
গ্রীবাদেশে 
হনুদেশে 

গীলদেশে ও তাহার পশ্চাতে 

তালুদেশে 

জিহব! 
ওষ্ঠে রে ... 

ঘোঁণ। ৮০ ্ 

চক্ষে রি টি 
গাণ্ডে ৮৯ রি 

কর্ণে | 
ললশটে 

মন্তকে 
8৮202৮০০4৮৮ ৮2 ৫৮ ৮ তত (পাপ স৪ ! 

্ 



৪৪২ আগত | 

জ্রীলোকের দেহে ২০টি পেশী অধিক থাকে | 
স্তনদ্বয়ে ৫টি করিয়। ১১৩ 

অপত্য পথের মধ্যে 

গার্ড ছিজে 

শুক্র শোণিত প্রবেশের পথে 
পাস স্পসপীপসপসপপপপ 

২ 
এ পথের মুখে বাহিরে ..... ২ 

৬৩ 

৬ 

০ 

মন্মম স্থান। 

মন স্থানে প্রাণ আশ্রয় করিয়া থাঁকে ॥ 

মাংস, সিরা, স্াু, অস্থি, সন্ধি এই সকলের একত্র সন্িলনকে 

মর্শ বলে | মর্ম স্থান এক শত সাঁতটী (১০৭) 

হস্ত ও পদের মর্শ স্থান মোঁটে 38. 

মর্ষ্মের নাম। 

১ক্ষিপ্র 

আয়ু মর্ম 

২ তলহদয় 

মাহসমর্ম 

৩ কুর্চ অযু 

মর্ম 

ও কুর্্চ শির. 

স্বাস্তু মর্ম, 

অবস্থিতি স্থাঁন। 

বদ্ধান্গ,লে ও তর্জ্- 

নীর. মধ্যে. 

মধ্যমাঙ্গ,লির মূল 

হইতে সরল রে- 

খায়স্থিত পাঁদত- 

লের মধ্যস্থল | 

ক্ষিপ্রের উপরিভা- 
গেউভয় পার্খে। 

গুল্ফ সন্ধির অধে- । 

ভাণথে উভয় পার্খে। ) 

আহত হইলে যে ফল হয়। 

আক্ষেপক (খেচুনি ) উপ 
দ্রবে মৃত্যু হয়| 

| রেছবীস্পাদস্ফুট ) হইয়া 

মৃত্যু হয়। 

সঞ্চরণ করিতে পা কাপিতে 

থাকে। 

রোগ ও ফুলা হয়| 



স্শ্রঙ্গত | ৪০৩ 

৫ গুল্ফ সন্বি-মর্ম পদ এবং জঙ্ঘার |  পাস্তব হয় বা খগ 
সন্ধি স্থান | ) হয়| 

৬ইন্দ্রবন্তি প্রত্যেক পা ও | শোণিত ক্ষয় হইয়া মৃত্যু 
জঙঘার সন্ধিস্থান। হুয়। 

৭জানু সন্ধি শ্রঘ। ও উকর সন্ধি স্থান। খঞ্ হয়| 
৮ আণি উর্দা উভয় দিকে 1 ফুলিয়া উঠে ও চলি- 
সাযু মর্শ তিন অঙ্গ,লি পরিমিত। ] বার শক্তি থাকে না। 

৯ উববাঁ শির। মর্ম উকদেশের মধ্যস্থলে | রক্তক্ষয় হইয়া পা সক হয়। 

১০ লোহিতাক্ষ উব্বরি উর্দে ক চকির 1 শোণিত ক্ষয় হইয়া 
শির মর্ম অধোভাশে উক মূলে | পক্ষাঘাত হয়| 

১১ বিটপ কু চকি ও কোঁশের মধ্যস্থলে ষণ্ডতা ব| শুক্রের অপ্পত। 

১২ গুদ* স্থল অন্ত্রিতে সংলগ্ন 
তৎক্ষণাৎ ই 

মাংসমর্্ বায়ু ওপুরীষ রি সি 

১৩ বস্তি অস্প মাংস ও রক্ত পা রা ও 
নানা বাজান 1 রিলে বাঁচে না। এক দিকৃ 

স্নায়ু বিশিষ আশয়কে মুত্র ভেদ করিলে মুন্রআ্াবী ব্রথ 

শয় অথবা বস্তি বলে। জন্মে । যততবে আরোগ্য হয় । 

৪ রখ 

বিশ, টি 2৫৮24598424 541555-552-45 ৮৯ পিপি পতি এপাশ শপিশস্পপপিীশীতী সত শীত 

পাদতল অবধি কুচকি পর্য্যস্ত এই একাদশ মর্ম প্রত্যেক পায়ে ও. 

প্রত্যেক হাতে আছে | তবে বিশেষ এই যে গুল্ফ জানু ও বিটপ 
এই তিন মর্ম, হাতের কব্জি কনুই ও বগল এই তিনস্থানে থাকে, 

ঘখ। বক্ষ ও কক্ষের মধ্যে বিটপ নামক মর্ম | 

৯ মল নির্গমের দ্বার যাহাকে গোঁথল বলে। প্রবাছিণী নামক. 
মতিসার রোগে যেটি বাহির হইয়া পড়ে | 

কাটদেশের টু অশ্মরী রোগী ব্যতিরেকে 



৪০৪ স্ুশ্রুচত | 

১৪ নাভি পক্কও আমাশয়ের মধো ). 
পা, 

শিরা স্থিত সকল সিরার*মূল| $ উই হার 

»৫ক্দয় শ্তন্দয়ের মধ্যে আমা- ্ রা নন 

শিরা শয়ের দ্বার। 514 

১৬্তনমূল প্রত্যেক স্তনের লো কফ সঞ্চিত হুইয়! শ্বীস ও 

শির! ভাঁগের উভয় পার্খে। | কান রোগে মৃত্যু হয়। 

১৭ স্তন রোহিত স্তনের অগ্রভাথে 7? রক্ত সঞ্চিত হইয়া কাশ ও 

মাংস উভয় পার্খে। শ্বাসের দ্বারা মৃত্যু হয় । 

১৮ অপলাপ শর অংসকুটের অধোভাগে 1 রক্ত পু ভাব প্রাপ্ত 

শিরা পার্খের উপরিভাগে | হইলে মৃত্যু হয়। 

১৯ অপস্তন্ত বক্ষংস্থলের দুই দিকে । বায়পুর্ণ প্রযুক্ত কাশ ও 

শির! বায়ুবাহিণী নাড়ী। শ্বাস রোখে মৃত্যু হয়। 
২০ কটীক তকণ কটিরনিন্বে উট শোণিত ক্ষর প্রযুক্ত 

অস্থি উভয়দিকে শ্রোণিদেশের 1. পাণুবর্ণ ও বিরূপ হই- 
অস্থিদ্বয়ের হংলগ্ন স্থান! $ | মৃত্যু ছয়। 

নিতব্বন্থ গর্ত ( জঘনের পার্থ বহি- ( হীন ও ক্রিয়াহীন হয় 
সন্ধ। ভাথে অল্প নীচে | 

শ্রোণীকাণ্ডের উপরি- 
₹২নিতন্ব - ভাগে উভর পার্খের | শরীরের অধোভাগ শু 

অস্থি প্রান্তভাঁথে যে স্থান পাসের, উদ হুর ও ভুর্বলতা জন্য মৃত্যু 

আবরণ সংলগ্ন। ) হয় ! 

২১ কুকুন্দর | । পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে শরীরের অধোভাগ স্পন্দ- 

প' “অংসকুট” ঘাড়ের মধ্যস্থল ; যে স্থানে বাড়ের ঝুটি হয়। 
হই পৃষ্ঠদেশের মর্শ পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে থাকে স্মতরাঁৎ সাতটি 

মরে গণনায় চতুর্দশটি হয়। 



সুজ কি 

অধোভাগে পাশের ] 

অভ্যন্তরে সংলগ্ন, জ- | 

২৩পার্খ সন্ধি। ঘন ও পার্খের মধ্যস্থ- রক্ত পুর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়। 

শির! লেঃজঘন হইতে বক্রু- 

ভাবে উদ্ধ 'দিকে। ] 

২৪ ব্রতী পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে | অতিশয় শোণিত নিঃসরণ 
শির! স্তনমূল হইতে সরল ( জন্য উপদ্ররবে মৃত্যু হয়। 

রেখায় স্থিত | 

২৫অংশকলক পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দি- 
কে পুৃষ্ঠের উপৰি- বাুদ্বয় স্পন্দহ্থীন ও শুক 

ভাগে ত্রিক * স্থানে | হয়। 

সংলগ্ন । ) 

বাুদ্ধয়ের উর্ধে শ্রী-) 

২৬অংশ বার মধ্যে উভয় দিকে ; বাহদ্বয় ক্রিয়াশক্তি হীন হুয় | 

ন্নায়ূ যে স্থানে ক্বন্ধ সংলগ্ন | 
হয়| ) 

২৭ কণ্ঠনালীর উভয় পা- মুকতা, স্বরের বিকৃতি এবং 

শ্বেচারিটি ধমনী দুইটি ( রস গ্রহণে অশক্তি। 
নীল। ও দুইটি মন্য1| 

২৮ সিরা প্রীবার উভয় পার্ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়| 
মাতৃকু,. ছুই করিয়! ৪টি সিরা। 

২৯ ক্লকাঁটিক! মস্তক ও শ্রীবার সন্ধি ) মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে । 
স্থানে উভয় পার্শে ু ঈ ্ 

৩০বিধুর কর্ণের 8 বধিরভা | 
অধোভাগে। 

৩১ ফণ। উভয় নাসারদ্ধের অ- 

ভ্যন্তরে সংলগ্ন | বহিজাতর নর 

* তিন অস্থির মিলনকে ব্রিক কহে ।, 



৪০৬ 

৩২ অপাক্গ ২টি ভ্রপুচ্ছের প্রান্তভাঁগের ( অন্ধ হয়, অব! দৃষ্টির 
নিন্নদেশে চক্ষুর বাহিরে | ব্যাধাত জন্মে। 

৩২ আবর্ত ২ চী| ভ্রদ্বয়ের উপরিভাগে | অন্ধ হয়, অথব| দৃষ্টির 

নিশ্দেশে | ব্যাঘাত জন্মে | 

উপরিভাঁগে কর্ণ ও (৮ তৎক্ষণাৎ হু হয় | 

৩৩ শখ্থ ২টী ছুই ভ্রপুচ্ছের প্রান্তে 

ললটের মধ্যে 
যেশল্য বদ্ধ থাকে অথবা! 

বিদ্ধ হয় তাহ! বাহির 
৩৪ উৎক্ষেপ ২টি | শঙখদয়ের উপরি করিলে মৃত্যু হয়। কিন্ত 

কেশের প্রানস্তভাগে। সেই স্থশনে পাকিয়া 

আপনা হইতে শল্য 
বাহির হইলে মরে না। 

৩৫ স্থপনি(২টী) | ভরদ্ধয়ের মধ্যেদেশে | পৃর্ববোক্ত মত ফল । 
৩৬ সীমন্ত| ৫দ্রী মস্তক বিভাঁজিনী পা $ উদ্মাদ ক বাচিত্ত নাশ 

চটী সন্ধি $ দ্বার! মৃত্য হয় | 

৩৭ শৃঙ্গাটক ৪টী। চক্ষুকর্ণ নাসিক জিহ্ব! 
ইচছাদিগের সন্তর্পণী 
শিরা সকলের মধ্যে ( উর হাহ 

যে যে স্থানে শিরাঁর 
মিলন হইয়াছে | 

৩৮ অধিপতি মস্তকের অভ্যন্তরে উপ-1 

বিভাগে, যে স্থানে সকল 

সিরা সম্মিলিত হুই-) তৎক্ষণাৎ মৃতুঢু হয় | 
য়াছে, বাহিরে যেস্থানে 

রোমের আবর্ত দেখ৷ 

যায়। 

এই সকল মর্শস্থানের সকল স্থান আধুনিক শরীর তত্ব বেতাদিগ্র 
মতের সহিত এঁক্য হয় না। কোন ২ স্থান সম্পূর্ণ রূপে' এঁক্য হয় ও 
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মিরা বিবরণ | 

মির! (৭০০) সাত সত| নাভি তাহাদিগের মূল | নাভিমুল হইতে 
(৪০) চল্লিশটী মূল শির নিঃম্যত হইয়া শাখ। প্রশাখার দ্বার সর্বাঙ্গে 
ব্যাপ্ত হয়। 

স্থান সংখ্যা যে সকল শিরা অবেধ্য | 
প্রতে 
তত । ৪০০ জাল ধরা (১) 

০০ ক উ বা ূ 

শত করিয়?  উব্বা নামক মর্ে (২) 
লোহিতাক্ষ নামক মর্মে (১) 

আোণীদেশে ১৬ ... এডিভয় পার্খে বিটপ ধামক ৪টী, 
কটাক তৰুণ হী 

প্রতেক পার্খে । রি  উর্ধঙ্গীমী এক একটী, এবং পার্থ 
৮টিকরিয়া ( ৭২ পট নস্ধিগত ২টা 
পুষ্ঠদগ্ডের উভয় ২৪... পুষ্ঠদণ্ডের প্রত্যেক পার্থে দুইটি 
পার্খে করিয়! ব্লহুতী নামক উর্দগা- 

মিনী দির | 
উদ্রে রঃ ২৪ ..  জননেব্দ্িয়ের উপরিভাগে রো- 

মরাঁজীর উভয় পার্খে ৪টী। 

হৃদয়ে হুইটি করিয়! ছয়টি, এবৎস্তম 

বক্ষদেশে ৭ ৪০ মূলস্তন রোহিত অপলাপ ও অপ- 

৪৮ স্তস্ত এই চারিটি মর্দে২টি করিয়া (৮) 

সন্ধে সন্ধি ও মন্ত- সিরামাতৃক1 ৮টি, নীলা ২টি, মন্ত। 

কের মধ্যদেশ ৫৬ টি ককাঁটিক1 ২টি, ও বিধুর ২টি। 
রর সন্ধি ্ ও ধমনী ১টি, 

উভয় পার্খে ৪টি 
এ সপ শপ জপ পা পপ সী পপ 

কোন কোন স্থান কিয়দংশ মাত্র এঁক্য হয়! শ্রন্থকাঁরের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত 

প্রযুক্ত অধিকাৎশমর্ষের প্রকৃত রূপে স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায় না 
তবে শির! মর্ম কল প্রায়ই এঁক্য হয়| 



৪০৮ লুজ্ত | 

জিহ্বার অধোভাঁঞে ১৬টি, রসবা- 
৩৬ [হী ২ী, বাকাযবাহিনী ২টী।| না- জিহ্বাতে 

| সিকাতে ২৪টির মধ্যে ফণ। নামক 
) ৫ এ নির। ২টী, শূঙ্গাটক 

১টী। 
তালুদেশে ,*...১. ০, তাঁলু,দশে ১টী 
হই চক্ষুতে ০৮ ৩৭ এ চক্ষের প্রান্তে অপাজ্জ নামক ২টী 
কর্ণে ১৩ শব্দবাহিনী সিরা একটি করিয়। ২টী 
জার্নি ২ ,* এই ছুইটিই মর 
স্থপনী মর্ম ১৯ ১ ** এটিও মর্ম 
শঙ্খদেশে , .. ১০ .. শঙ্খদেশের সন্ধি স্থানে উভয়দিকে ২টী 
মুর্ধি দেশে ১১:১২ এ উৎক্ষেপক নামক মর্শ__২ সীমন্ত ৫টা 

অধিপতি--১টি 

ধমনী ২৪টি 
নাভি ছইতে উৎপন্ন | নাভি হইতে উর্ধাগীমিনী ১০টি, অধোঁ- 

গামিনী ১০, এবং তির্য্যকগণমিনী ৯টি । 
প্রত্যেক উর্ধাগীমিনী ধমনী হৃদয় দেশ হইতে তিনটি ৩) করিয়! 

শাখ। বিস্তীর করে । তাহাতে মোটে ৩০টি হুয়। 

উদ্ধগাঁমিনী ত্রিশটি ধমনীর কার্ধ্য | 
বাযুবাছিনী--২ শব্দবাহিনী _-২ শব্দকাখিণী-_- ২ 
পিত্তবাহিনী-২ রূপবাহিনী_:-২ নিদ্রাবিধারিমী--২ 
শ্লেক্মাবাহিনী-২ রসবাহিনীশ্্শ২ চেতনকারিণী--২ 
রক্তবাহছিনী--২ গন্ধবাহিনী--২ অশ্রুবাহিনী----২ 
রসবাহিনী-_২ বাকৃশক্তিবাহিনী ২ স্তনদ্ধয়ে আশ্রিত ২ (এই ছুই ধনী 
স্ত্রীলোকের স্তন ছয়ে স্তন্য বহন করে পুকৰুবের স্তনদেশ হইতে শুক্র- 
বহন করে *% )। 

শাপলা পিপিপি পক টিপা স্পা সপ পালিসসপপীপশিিপিপিাপাসদ সশীশ, পপ আস শা পা জপ পা 

% ত্বকৃ-_১100, 

কল।--00110187 05509 2100. 0901, ০0 6119 0০0, 

আশয়-__0768108 0] 99000080108. 
ধাতু-15500018] [2৮ 01 0১9 00৫55 1.১ ০18513১ ০1০০ &০, 
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অধোগীমিনী ১০টী ধমনী পিত্তাশয়ে গমন পুর্ব্বক তত্রস্থ 
অন্পপানজাত রস পরিপাঁক করে, পৃথক করে সেই রদ 
উদ্ধগামিনী ও তির্ধ্যকৃশীমিনী ধমনী মধ্যে অর্পণ করে, 

মুত্র পুরীষ ও স্বেদ পুথকৃু করে| সেই দশটি ধমনী 
পক্কাশয়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রত্যেকে তিনটি (৩) 

করিয়! শাখা বিস্তার করে। 

অধোগামিনী ত্রিশটি ৩ ধমনীর কার্ধ্য | 
বান্ুবাহিণী-২ অস্ত্রি সংলগ্ন অন্নবাহিনী--২ স্থুলাস্ত্রি সংলগ্র পূরীষ 
পিত্তবাহিনী-_২ জ্বলবাছিনী--২ বাহিনী--২ 
শ্লেম্মাবাহিনী_২ বস্তি সংলগ্ন মৃত্রবাহিনী--২ অবশিষ আট ৮টী স্যোদ 
রক্তবাহিনী --২ শুক্রসম্ভাঁবনী-২ বহন করিয়! তির্য্যক্ক- 

গাঁমিনী 
রনবাহিনী -__ ২ কীনা? ধমনী মধ্যে অর্পণ 

করে। 
এই ছুই শুক্রবাহিনী নসিরাই স্ত্রীলোকের আর্তব বহন করে। 

চারিটি তির্য্যকৃথ্ামিনী ধমনীর প্রতোকে উত্তরোত্তর শত সহজ 

শাখ! প্রশাখ। বিস্তার করিয়া! সর্ব শরীরের প্রতি লোৌমকুপে অংলম_ 

. অলা- হাওর ঃ আস্থি-_1)০০১ ঃ সন্ধি 01715 

স্নাতু- 15507700715 5 রর্জু_ 1] 1)0101১ পেশী--01550185 ; ; 

তির 0301৯ 3 তির 10015 7 জাল--২৩৮-৮০]৪ 3 

বহিঃ আোত কিঘ। দ্বার-_-07৩০দ ০1 09 19৭৮ ; 

কুচ্চ (1) ধমনী--₹০:৮০ 55 মর্ম--৬10] 77৮, ইছা ব্যাতি- 

রেকে শরীরের আর আর যে সকল আশয়ের নাম আছে তান্ছার 

ইংরাজী ভাগ স্থির কর] যায় না| 

স্ু্রচতাঁচার্য্য নাভিকেই সকল শির1 ও ধমনীর মুল বলিয়াছেন, 

কিন্ত প্রাচীন সকল তন্ত্র শাস্ত্রে সকল নাড়ীই মেকদণ্ড ছইতে নিঃস্যত 
৩৫ 



৪১ জুশআ্ুত | 

হয়| তদ্দার শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বেদ নিঃশ্যত হয়ঃ বাহিরের 

ত্বৃশ্থিত অভ্যঙ্গ অনুলেপনাদি অভ্যন্তরে নীত হয়, এবং শীতে।- 

ষ্ণাদি স্পর্শ অনুভূত হয়| 
পপ পপ আস ০০ পাপা পা তাপ পপ পাক পপপ দপাপাা আপা ০৮ তা 

হওয়া বর্নিত আছে | যথা £দ্ধে দ্বে তির্যকৃশীতে নাড্োেধ চতর্বিংশতি 

সংখ্যয়! | মেকদণ্ডে স্থিতাঃ সর্কে স্বত্রে মণিগীণীইব | মেকদণ্ডের 

প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে হুইটী করিয়া নাঁড়ি প্রত্যেক দিকে নিঃস্যত হুই- 
রাছে | তাহাতে প্রত্যেক গ্রন্থি হইনে নাড়ী নিঃস্যত হইয়াছে দেখা 

যাঁয়। আধুনিক শারীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাতেও এইরূপ দুষ্ট হয়। 
প্রাচীন আর্ধ্েরা মেকদঞ্জের উদ্ধ হইতে অধোভাগে নাড়ী সকল 

লম্থিত হওয়া বলেন 1 যথ?--উর্ধ-মূল মধ শাখৎ রক্ষাকারং কলে- 

বরৎ। যথাশ্বথ দলে তছৎ শরীরে নাড়য়স্থিতাঃ | এইরূপ শরীরের 

অন্তর্গত মস্তি মেকদণ্ড ও তদন্তর্ঘত মির। সমুহের বিষয়ে আধুনিক 

পগিত গণের মতের সহিত প্রাচীন তন্ত্রকারদিথের মতের অনেক 

স্থলে এক্যতা দেখ! যায়। স্ুুশ্রত কারের অভিপ্রায় যে গর্ভস্থ 
বালকের শরীর গঠন ও পোৰণ কারণ যে রন প্রয়োজন হয়, জননীর 

শরীর হহতে সেই রস বহন করণার্থ ঘে নাড়ী আছে তাহা বালকের: 

নাভি দেশে মংলগ্ন। স্ুতিরাং নাভি শরীরোৎপণ্ডির মূল বলা অন্যায় 

নহে | 



কুঞচত | ৪৬১ 

দশম অধ্যায়। 

গার্ভিণী ব্যাকরণ । 

ধার্ভিণী প্রথম দিবস হইতে ( গর্ভগ্রাহণের ) হৃষটচিত্ত শুচি অলঙ্কত। 
শুরুবজ্জ পরিধাঁন| শাস্তি মঙ্গল দেবত! ব্রাক্ষণ ও গুৰপরায়ণ হইবেন | 
মলিন বিরত ব| হীনগীত্র (১) ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবেন না| হুর্ঘন্ধ 

বা ছু্দর্শনাদি (২) পরিত্যাগ করিবেন | চিত্তের উদ্বিগ্নকর আলাপ 

বা শুফ পযৃর্সিত কুখিত ক্রিন্ন অন্ন আহার করিবেন না| বাহিরে 
ভ্রমণ, শুন্য গৃছে বান চৈত্য বা 'শ্বশান বক্ষ আশ্রয় করিবেন না | 

ক্রোধ বা ভয়ের কারণ পরিত্যাী করিবেন | ভার বহন ব? উচৈম্যরে 
বাক্য কখন প্রভৃতি যাহাতে গর্ভ নাশ হয় সেই সমস্ত পরিত্যাগ 

করিবেন | সর্ধ্যদা তৈলাদি মর্দন অথব! অপরিমিত শারিরীক শ্রমও 

করিবেন না । শয্যা ও আন কোঁমল হইবে, অতিশয় উচ্চ বা কোন 

প্রকার ক জনক হইবে না| মধুর মুখপ্রিয় দ্রব-প্রীয় (তরল) স্সিগ্ধ 
অগ্নিকরু দ্রব্য আহার করিবেন | এই মকল নিয়ম সামান্যতঃ প্রসৰ 

কাল পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবেন | 

বিশেষ নিয়ম! গর্ভিণী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মধুর শীতল 
তরল দ্রব্য আহার করিবেন তৃতীয় মাসে বিশেষতঃ বাটধান্যের 
তুল ছুপ্ধের সহিত ভোজন করিবেন। কেহ কেহ বলেন মে চতুর্থ 
মার্সে দধির সহিত পঞ্চম মানে হুপ্ধের সহিত ও ষষ্ঠ মাঁসে ঘুৃতের 

সহিত ভোজন করিবেন | চতুর্থ মাসে দুগ্ধ ও নবনীত সংযুক্ত আহার 

(১) কোন প্রকার অঙ্গহীন| 0. 
(২) যে সকল দর্শনে মনে ভয় ব1 স্বণ! প্রভৃতি জন্মে! ইহতে 

বাস্তবিক অনিষ্ট হয় | শর্ভাবস্থায় কোন প্রকার দুর্দর্শন বা বিকলাঙ্গ 
প্রভৃতি দর্শন করিলে যে সন্তান ও সেইরূপ হয়, ইহার ভুরি ভুরি 
দৃফাস্ত এদেশে এবং ইউরোপ দেশেও পাঁওয়। গিয়াছে । 



৪১২ স্কআত। 

করিবেন, ও জাঙ্গল পশুর মাংসের সহিত মুখ-প্রিয় অন্ন ভোজন 
করিবেন। পঞ্চম মাসে ছুপ্ধ ঘ্ৃত-সংযুক্ত আহার, ও ষষ্ঠে ঘৃত ও 

গক্ষুরির ক্াথ অথব। যবের মণ্ড পান করিবেন | সপ্তম মাসে 

পৃথকৃপণর প্রভৃতির কলাথ ও দ্বৃত পান করাইবে। এই সকল 
নিয়মে শীর্ভ বর্ধিত হয়| অষ্টম মাসে বল) অতিবল। শতপুষ্প 

( শোলফ! শাক ) মাংস ছুপ্ধ দধির মন্ত্র (মাত) তৈল লবণ মদনফল 
মধু ঘৃত একত্র মিশ্রিত 'করিয়। বদরোদকের (পুরাতন কুল গুলিয়! 

সেই জলের) সহিত পান করাইবে|। তাহাতে সঞ্চিত পুরীষের 

শুদ্ধি ছয় ও বায়ুর অনুলোম হয়| তদনন্তর দ্ুপ্ধ ও মধুর ক্ষাঁথের 

সহিত তৈল মিশ্রত করিয়! বিরেচন করাইবে | বায়ুর অনুলোম 

ছুইলে স্ুখে ও নিকপৃদ্রবে প্রসব করিতে পারে । নবম মাসে প্রশস্ত 

দিবদে গর্ভিণীকে স্বতিকাণারে প্রবেশ করাইবে। স্থতিকাখৃছ 

নির্মীণ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, 
পীত ও ক্ৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত | বিশ্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই 
চারি প্রকার কাষ্ঠের উক্ত চারি বর্ণের যথাক্রমে স্থৃতিকাখীস্তে পর্যস্ক 

নির্মাণ করিবে | দেই আগীরের ভিত্তি লেপন করিবে তাহার দ্বার 

পুর্ব অথবা দক্ষিণ দিকে হইবে, গৃহ দীর্ধে আট হাত প্রস্থে চারিস্থাত 
হইবে, এবং রক্ষা ও মঙ্গল সম্পন্ন হইবে | 

কুক্ষিদেশ শিধিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হুইলে, এযং .উন্কদ্বয় 
বেদনা বিশিষ্ট হইলে প্রসব-কাঁল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। কটি ও 
পৃষ্ঠদেশের চতুর্দিকে বেদনা, হুম মলমৃত্রের প্রবত্তি এবং অপত্য- 
পথ হইতে শ্লেহ্বা নিঃসরণ হয়| প্রসবের কালে মঙ্গল কার্ধ্য ও স্বস্তি 

বাচন করিবে | শিশু সমস্ত পুংলিক্গ নামের ফল হুন্তে করিয়া 

প্রসবিনীর চতুর্দিকে ৫বটন করিয়! থাকিবে, গর্ভিণীকে তৈল মাখা- 
ইয়৷ উঞ্চোদক পরিষেচন পূর্ন্ণক প্রচুর পরিমাণে যবের মণ্ড কণ্ঠ-পর্ধ্যস্ত 
পীন করাইবে। তদনন্তর মৃদু, কোমল, বিস্তুত শব্যায় উপধানে 



স্ুশচত | ও১৩ 

( বালিশে ) শিরোশ্থাঁপন পূর্র্বক শয়ন করাইয়! উকদুয় কিঞিৎ উন্নত 
করিয়া! রাঁখিবে | প্রসব-কাঁর্য্যে কুশল এরূপ চারিটী পরিণত-বয়স্কা 
স্ত্রীলোক, নখচ্ছেদন পূর্বক নির্ভয় চিত্তে টীহাঁর পরিচারণ করিবে | 
অনন্তর স্থতিক1 ঘুৃঁহ্ছে প্রবেশ করাইয়! অন্ুুলোঁম ভাবে (উপর হুইতে 
মিশ্নে ) তৈল মর্দন করাইতে করাইতে গর্ভিণীকে বলিবে ছে স্মভগো, 
প্রবাহছণ কর (কোথ পাঁড়), যাহাতে কষ বোধ না! হয় এরপে 

প্রবাছণ কর। তদনন্তর শীর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে ও কটি, 

কু'চকি, বস্তি ও শিরো-দেশ শল-বিশিষ হইলে ক্রমে ক্রমে প্রবাহণ 
করিবে । তদনন্তর গর্ভ যোনমুশে সমাগত হুইলে অধিকতর প্রবাহণ 
করিবে। 

অকালে প্রবাহণ করিলে বধির, মুক, ব্যস্ত-হনু* (গালের অস্থি 

বাকা হওয়|) এবং মন্তাকর অভিঘাত হয় অথব| কাঁশ শ্বাস, শেষ 

প্রভৃতি রোগ-বিশিষ অধবা কুক্জ ব| বিকটাকার হয়| সন্তান বিপরীত 
ভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরল ভাঁবে আ'নিয়। প্রসব করা- 

ইবে |&গার্ভ-সঙ্গ হইলে অর্থাৎ গর্ত নিঃস্যত ন| হইলে, কফ-দর্পের 
খোলোস (কেউটে সাপের) অথব| পিণ্ীতক (ময়নারক্ষ ) দ্বার 
প্রসব দ্বারে ধুম প্রয়োগ করিবে, কিম্ব। হিরণ্য-পুষ্পের মূল স্ুবচ্চল 

লবণ হা গুলঞ্চ গর্ভিণী হস্তে ও পদে ধারণ করিবে | প্রমব হইলে 

কুমাঢুরর জরা যু নাড়ি ও মধু স্বত ও সৈন্ধবের দ্বারা বিশৌধিত করিবে, 

মুর্ধিদেশে ঘ্ৃতাক্ত বস্ত্রখণ্ড প্রদাম করিবে । পরে স্থত্রের দ্বার! নাভি 

নাড়ীর অফী্কুল পরিমাণ বন্ধন করিয়! ছেদন করিবে ও সেই স্বত্বের 

কিয়দংশ কুমারের গরীব দেশে বন্ধন'করিয়। দিবে । অনন্তর কুনাঁকে 
শীতল জলে আশ্বদিত করিয়া জাত-কম্ম সদাপন পূর্বক মধু» সত, 
অনন্ত মূল ও ত্রাক্দী-রসের সহিত স্ুবর্ণচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন 
করাঁইবে। পরে বলাতৈল মাঁখাইয়| ক্ষীর বৃক্ষের কাঁথে, সকল গন্ধ- 

দ্রব্য বিশি$ জলে অথব! রৌপ্য, ও ম্বর্ণের সহিত জল তপ্ত করিয়া 



১৪ সশুত। 

সেই জলে অথবা ঈষৎ উষ্ণ কপিথ' পত্রের কাথে, দৌষ, কাল, অবস্থা 
বিবেচন] করিয়া স্ীন করাইবে | 

তিন রাত্রি বা চারি রাত্রির পর হ্নদয়স্থ ধমনীর পথ পরিষ্কৃত হইলে 

প্রন্থতির স্তনে দুগ্ধ প্রবন্তিত হয়] অতএব প্রথম দিবসে অনন্ত-মুল 

মিশিত স্ৃত-মধু প্রাত-মধ্যাহু ও সায়াছে পান করাইবে। দ্বিতীয় 

দিবসে লক্ষণীর ক্কাথ ও তৃতীয় দিবসে স্ব, পাঁন করাইবে | অদনস্তর 

স্বীয় করতল পরিমিত ধৃত ও মধু দিবসে ছুই বাঁর পান করাইবে | 
তদনন্তর প্রস্থতিকে বেড়েলার তৈল মর্দন করাইয়! বায়ু শান্তিকর 

ওষধ পান করাইবে | কোন প্রকার দৌষ থাকিলে সেই দিবস অর্থাৎ 

পঞ্চম দিবনে পিপ্পলী পিপ্পলীমূল শজপিপ্পলী চিত্রক ও শৃঙ্গবের 
(আদা), এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ গুড়োঁদকের (গুড়ের জলের) সহিত 

পান করাইবে। এই রূপ নিয়ম ছুই দিন বা তিন দিন অথবা যাঁবৎ 

দুষিত শোঁণিত সংশে'ধিত না! হয় তাবৎ অবলম্বন করিবে | (১) 

তদনন্তর শোণিত সংশোধিত হইলে, বিদারি শন্ধাদির ক্লাখ, ও দ্বত' 

অথব1 ছুপ্ধের সহিত যবের মগ্ড ত্রিরাত্র পান করাইবে (২) |ঞতদনন্তর 

বল ও অগ্নি বিবেচনা! করিয়! যব কোল ও কুলণ্থ কলাইয়ের কাঁথের 

সহিত ও মাংস রদমের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে | এই রূপে 

অর্ধমাস গত হুইয়! শরীর সংশোধিত হুইর! স্বতিকা হইতে উত্তীর্ণ 
হইলে আহার জাচারের নিয়ম পরিত্যাগ করিবে কেছ কেহ প্রনর্ববার' 

আর্বব নিঃসরণ না ছওয়]1 পর্য্যন্ত স্থতিকাবস্থা? বলেন। 

(১) প্রস্তীর শোণিত ক্ুঞ্চবর্ণ খাঁকিলে দূষিত শোণিত বলা 
যায়। বিশুদ্ধ শোণিতের বণ অলক্তকের গ্কায় | 

(২) বের মণ্ের স্থলে বার্লি পাউডার 138110৬ [১0001 ব্যব- 

হার কর| যাইতে পারে | বিদারি গন্ধাদি হ্ুত্র স্থানের ৩৮ অধ্যায় 

দেখ। 



সঙ | ৪১৫ 

কঠিন প্রদেশে স্থতিকাবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘত পান করা- 

ইয়া পিপ্পল্যাদির কথ পূর্ব পৃষ্ঠায় যে রূপ বলা হইয়াছে ও বল- 
ধতী স্সীলোককে যবের মণ্ড তিন রাত্রি অথবা পঞ্চ রাত্রি পান করা- 
ইবে| তদনস্তর (পঞ্চম দিবসের পর ) ঘ্বৃত যুক্ত অন্ন ভোজন করা- 

ইবে, এবং জর্রবদী প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ জল শরীরে সেচন করিবে | 
ক্রোধ পরিশ্রম প্রভৃতি স্থৃতিকাবস্থায় পরিত্যাগ করিবে | 

মিথ্যা আহার বিহারের দ্বারা স্বৃতিকাঁবস্থায় যে রোগ জন্মে ভাহা 

কফনাপ্য ব। অসাধ্য হয়| অতিশয় উপবাজাদি দ্বারা রোগ জশ্বিলেও 
এরূপ হয়| অতএব দেশ, কাঁল, ব্যাধি ও অভ্যাস পরীক্ষা করিয়া 

ঈতিকাঁবস্থায় চিকিৎসা করিবে | এ অবস্থায় কোন মতে অভ্যাচার 

না হয়| ৃ 

অপরাপর রোগের সন্তবনা ছইলে মূত্র রোধ বা উদরের আধ্মান 

জনে | অতএব প্রসবান্তে অঙ্গুলিতে চুল জঁড়াইগ। কণ্ঠদেশ মার্জিত 

করিবে, অথবা কট্রকা, অলাবু, ব্লতবেধন ( কোঁবাঁতকী) শর্ষপ ও 

সর্পনি্ষোক (সাপের খোলম ) কেবল মাত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত 

কটু (শর্ধপ) তৈল মিলিত করিয়া! ধুম প্রদান করিবে । অথব! 
লাঙ্গ,লি মূলের রাখ ইহার করতল ও পদতলে লেপন করিবে অথবা 

ইছাঁর মূদ্ধি, দেশে মহারক্ষের ক্ষার পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে অথবা, 
কুদু ও লা্কুলি মূলের কল্্ক মদ্য বা গৌমুত্রের সহিত পান 

করাইবে | শালিমূলের কৃল্ক ও পুর্বোক্ত পিপ্পল্যাদি মদ্যের সহিত 

কি! শ্বেত শর্ষপ কুষ্ঠ লাঙ্গলি, মহা'রক্ষের ক্ষার এই সকল মিশ্রিত 

মদ্যের ফেণার দ্বার! আস্থাপন করিবে | অথবা এই সকলের ক্বাঁথের 

সহিত শ্বেত শর্বপের তৈল ব! কোন প্রকার ন্নিপ্ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়। 
নিরেচন করাঁইবে | অথবা হাস্তের দ্বারা! মল আহরণ করিবে । 

প্রনবের পর আ্ীলোকের শরীর কক্ষ হইলে শরীরের তীক্ষতা 

পরয়ুন্ত শোণিত বিশুদ্ধ না বইয়া, শোণিত স্থানগত বায়ুর দ্বার! নাভির 



৪১৬ সুঞ্রঈত | 

অধোভাথে কদ্ধ হইয়! পার্খ ও বস্তিদেশে অথবা বস্তির উপরিভাগে 
গ্রন্থি জগ্মায়! তদনন্তর নাভি, বস্তি ও উদর দেশে বেদনা! জন্মিয়! 

হুচীর দ্বার! বিদ্ধ, ভিন্ন ব! বিদীর্ণ ছওয়ার স্যাঁয় পৰ্ীশয়ে যাতন। বোধ 

ছয়। তাহাতে উদর-দেশে আঁধান ও মূত্রসঙ্গ, মক্ষল্প রোগের এই 
ভ্ুই লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহাতে বীরতক আদির রাখ ও জলমধু- 

কাদি পীন করাইবে, অথবা ঘুতের সহিত যবক্ষার চর্ণ কিম্বা! অপ্প 
উষ্ণ জলের সহিত লবণ চুর্ণ বিশ্বা! পিপ্পল্যাদি ব্বাখের সহিত পিপ্প- 
ল্যা্দি চুর্ণ* অথবা মদ্য ফেণার সহিত বকণাদিশীণের কাঁথ অথবা 

পঞ্চকোঁল ও এলাইচ মেবন করাইবে (১)| অথবা, পৃথক-পর্ণাদির 
ক্লাথ বা, ভদ্র-দাক ও মরিচ সংযুক্ত পুরাতন গুড় অথবা ভ্রিকটু, চতু- 

ভাঁতক, ও কুতুম্ুক মিশিত পুরাতন গুড় সেবন করাঁইবে, অথব1 এই 

সকল দ্রব্যের অরিষ পান করাঁইবে | 

বালককে ক্ষৌম বস্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত রাঁখিবে, ক্ষৌম বস্ত্র 
শয্যাতে শয়ন করাইবে, পীলুঃ বদ্রি, নিম্ব' পকষক এই সকলের 
শাখার দ্বারা বীজন করিবে এবং তৈলে নস্ত্রথণ্ড বা! তুল! ভিজাইয়! 

তাহার মুপ্ধি দেশে প্রয়োথি করিবে | বালকের হস্ত, পাদ, মন্তক, 

ও গ্রীবা-দেশে রক্ষ1! বন্ধন করিবে | শধ্যাতেও তিল, তিনি, ও 
শর্ষপের কণ। বিকীর্ণ করিবে | থুছে অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে এবং 

ব্রণ রোগের স্তাঁর় নিয়ম অবলম্বন করিবে | তদনন্তর দশম দিবসে 

পিতা মাতা স্বস্তি-বাঁচন পুর্নক আপনাদিগের অভিপ্রায় অনুমারে 

অথব! নক্ষত্রের নামানুসারে বালকের নামকরণ করিবে। 
তদনস্তর ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার স্বজাতীয়। মধ্যম 

পরিমাণা» মধ্যম বয়স্ক শীলবতী, ধীরা লোভ-হীন। মধ্যম-শরীর! 
পাপা পশলা পিসী িপশিসশীা শত শালা পপ শা ১ সাত সি সপ 2৮5 শা শী ০টি পেস পা পপীপাপপপপ পপপস্যাজপপি পক কি িপিীশিসিতশ শান 

(১) হীরতক আদিশণ ও বৰণাদিগণ স্থত্র স্থানের ৩৮ অধ্যার 
দেখ। 



সুশ্রুত। ৪১৭ 

নির্দোষ-ভুদ্ধা। অলম্বৌষ্ঠী (যাহার ওষ্ঠ লম্বিত নছে ), অলম্বোর্দ-স্তনী 

(যাহার স্তন লম্িত বাঁ উর্দ-মুখ নহে), অব্যসনিনী (যে ক্রীড়ায় 
আসক্ত নহে), জীবদ্বৎসী' (যাহার পুত্র জীবিত থাকে ), ছুপ্ধবতী, 

বসল (যাহার অপত্য-ন্েহ থাকে ), অক্ষুদ্র-কর্থিণী (যে সামান্ত 

কর্মে আঁসক্তী ন। হয়) সদ্বংশ জাতী, সপ্টণ-বিশিফ1, অরোঙ্গিণী, 

বালকের বলরদ্ধির নিমিত্তে এই এইরূপ ধাঁত্রী নিযুক্ত করিবে ! 
স্তনের উদ্ধমুখ হইলে বালকের ই1 বড় হয়| স্তন লম্বিত হইলে 

বালকের নাসিক! ও মুখ আচ্ছাদিত হুইয়! প্রাণ বিনীশের সম্ভাবন! | 

তদনস্তর প্রশস্ত তিথিতে স্নান করিয়! বস্ত্র পরিধান পুর্ব্বক ধাত্রী পূর্ব্ব- 

মুখে বসিয়া! বালকের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া ক্রোড়ে ধারণ 

করিবে । পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত করিয়া! ঈষৎ ছুপ্ধ নিঃসরণ পূর্ব্বক 

নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক পাঁন করাইবে। 

চতারঃ সাগরাস্তভ্যৎ স্তনয়ো ক্ষীরবাহিনঃ। 

ভবন্ত স্থভগে নিত্যং বালশ্য বলরছ্ীয়ে ॥ 

পয়োহমৃতরসং পীত্ব! কুমার স্তে শুভাননে | 

দীর্ঘমাযুরবাপ্ধোতু দেবাঁঃ প্রাশ্যামৃতৎ যথা ॥ 
হে স্ুভগে, বালকের বল বৃদ্ধির জন্ত চারি সাগর তোমার স্তনছয়ে 

নিত্য ক্ষীর বহন কৰক | হে শুভাঁননে, দেবতারা যেরপ অমৃত 

পান করিয়! দীর্যায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অমৃতরসের স্বরূপ তোমার 
স্ত্ত পান করিয়া কুমারও সেইরূপ দীর্ষাসত প্রাপ্ত হুউক। ইহার 
অন্যথা আচরণ করিলে, প্ররতি-বিকদ্ধ প্রযুক্ত ধাত্রীর স্তন্ত পাঁনে 
বালফের রোগ জদ্ঘে | প্রথমে স্তন্ত নিঃসরণ করিয়া ফেলিয়৷ না 

দিলে, স্তন স্তব্ধ ও হুদ্ধ-পুর্ণ থাক! প্রযুক্ত পান করিবার কালে বাল- 
কের গীলনলীতে অধিক পরিমাণে স্তন্ত প্রবেশ করিয়। কাশ শ্বান ও 
বমি জন্বীয়। অতএব স্তন্ত-পান করাইবার কাঁলে অশ্রে কিছু হু 
নিঃসরণ করিয়। ফেলিয়া দেওয় কর্তব্য | 



৩১৮ ব্ুআঙত | 

ক্রোধ শোঁক অপত্য-স্সেছের অভাঁব, এই সকল কাঁরণে স্ত্রীলো- 

কের শ্তন্ত জন্বে না| স্তনে হুপ্ধ জন্গিবার জন্য মনের (প্রস্থতির ব' 

ধাত্রীর ) প্রফুল্ুত। জন্নীন কর্তব্য, এবং যব গৌধুম, শীলি বা ষাঁট- 

ধান্তের অন্ন, মাঁংসরস, ব্রা, কুল, পিণ্যাক (তিল বাটা ), লশুনঃ 
মৎস্য, কেশুর পাঁনিফল, মৃণাল, ভূমি-কুম্মাগ্। অলাবু, কলমী-শাক 

প্রভৃতি সেবন করান কর্তব্য (১) | 
স্তন্ত জলে নিক্ষেপ করিলে যদি শীতল নির্মল পাভলখ শঙ্খের স্তাঁয় 

শ্বেতবর্ণ ও একত্রীভূত হয়, ফেনিল ব| স্ুতাঁর মত না হয় ও না ভামিয়! 
উঠে বা মপ্র না হয়, তবে তাহাকে বিশুদ্ধ ভ্তন্য বল! যায়| তদ্দার! 

কুমারের শরীর ও বল ব্বদ্ধি হয়। ক্ষুধিত, শোকার্ত. আন্ত, দৃষিত- 

ধাতু গর্ভিণী, স্বরিত, অতিশয় ক্ষীণ, অতিস্থুল, প্রচুর পরিমাণে 
অশ্রজনক ভক্ষ্য অথব। বিকদ্ধ আহার ভোজন, এই সকল অবস্থায় 

ক্তন্য পাঁন করাঁইবে না| অজীর্ণ রোশৌ বালকের পক্ষে ওষধ বিধের 
নহে, তাহাতে তীব্র বেশের উৎপত্তি হয় | 

গুকতর ভোজন অথবা বিপরীত দোঁষজনক ভোঁজনের দ্বারা 
শরীরে কোন দোঁষ কুপিত হইলে, ধাত্রীর স্তন্য দূষিত হয়| মিথ্য! 

আহার ও বিহারের দ্বারাও স্ত্রীলোকের দেহে বাঝু পিত্ত প্রভৃতি কুপিত 

হইলে স্তন্ত দূষিত হয়। সেই দূধিত স্তন্ত পান করিলে বালকের 

পীড়া জন্মে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবিষয়টী বিশেষ রূপে অনুধাবন 
করিবেন। বালকের অঙ্গ প্রত্যন্বগত রোগ হুইলে মুহুঃমুহুঃ ভূঞা 

হয় ও স্পর্শ করিলে যাঁতনা হয়। সূর্িগীত'রোগ হইলে মস্তক সরল 
ভাবে স্থির রাখিতে পারে নাঁ$ বস্তি-গত রোগ নইলে মুত্ররোধ 

তৃষ্ণা ও মুচ্ছ? হয়| কোষ্ঠদেশে রোগ হইলে, মলমৃত্র রোধ, বিবর্ণতা, 

সা পাস 

(১) এই সকল দ্রব্যের সহিত কোন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়। 
খাওয়ান কর্তব্য | স্তন জন্মিবার পক্ষে মাসকলাই অতীৰ প্রশস্ত | 



জুঞঃত | ৪১৯ 

আঁখ্বীন, ও অন্ত্রকুজন ( পেট ডাক! ), এই সকল লক্ষণ হয়! দেহের 

সর্বস্থীন-গত রোগ ছইলে কেবল মাত্র রোদন করিতে থাকে | 
বাঁলক কেবলমাত্র স্তন্তপাঁয়ী হইলে, মৃছু অচ্ছেদনীয় ওষধ যখা- 

বিহিত পরিমাণে ছুপ্ধ ও ষৃতের সহযোগে ধাত্রীকে সেবন করাইবে | 
হুপ্ধান্ন ভৌজী হইলে, ধাত্রী ও বালক উভয়কে ওষধ মেবন করাইবে | 

বালক অন্ন ভোঁজী হইলে কাঁথ প্রভৃতি ওষধ বাঁলকেই সেবন ক৭%- 
ইবে, ধাত্রীকে সেবন করাইবার প্রয়োজন নাই | ছুপ্ধপায়ী বালকের 

এক মাসের অধিক বয়স হইলে, অঙ্গ,লির হুইটী পর্ধে যে পরিমাণ 

ওঁষধ গ্রহ্থণ কর! যায় তাহাই সেবম্ম করাঁইবে। বালক হুগ্ধান্ন ভোজী 

হুইলে ওষধের কল্ক কুলের অস্থি (অটী) পরিমাঁণে সেবন করাইবে | 

অন্নভোজী বালককে কুল পরিমাণ ওঁষধ সেবন করাইবে । চিকিৎস- 

কেরা যে সকল দ্রব্য সান্িপাতিক রোগের ওষধ স্বরূপ নির্ণয় করি- 

আছেন, স্তন্যপায়ী বালকের সেই রোণে সেই সকল দ্রব্যের কল্ক 

জ্বরের প্রথম তিন দিন স্তনে লেপন করিয়! স্তন পাঁন করাইবে | দুই 

দোষ মিলিত হইয়! রোগ হইলে ধ্বৃত ছিতকর | রোগ হইলে তৃষ্ণার 

ভয়ে শিশুকে শতনপাঁন করাইবে না| অহিতাঁচার না৷ হইলে বাঁল- 

ককে কদাপি বমন বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। মন্ডুলু্দ ক্ষয় 

হওয়া প্রযুক্ত বাযু-কর্তৃক বালকের তালুদেশের অস্থি নামিয়! পড়িলে, 

এবং তৃষ্ণাযুক্ত ও দীনভবাঁপন্ন হইলে, জীবক ব। অশ্বশীন্ধা! সহযোগে 

।ঘৃত গ্ঁক করিয়া, শীতল হইলে, পান ও মর্দনের দ্বারা মেবন করা- 

ইবে, ও শীতল জলের দ্বার! উদ্বিগ্ন করিবে । বায়ু-কর্তুক বালকের 
নাভিস্থল বেদনাবিশিষ্ট হইয়! আশ্মাপ্ত হইলে, তুণ্ডি নামক রোগ 
বলে। বানু-শান্তিকর স্নেহ ম্ঘেদ ও প্রলেপের দ্বারা তাহার শান্তি 

করিবে | বালকের গুদপাক রোগ হইলে পিত্রঘ্র ক্রিয়া করিবে, 

বিশেষতঃ পানে ও আলেপনে রসাঞ্জন ব্যবহার করিবে। 

হুপ্ধপায়ী বালককে ঘ্বৃত পাঁন করাইবে, এবং শ্বেত সর্ষপ বচ পয়শ্য 



৪8২০ সুশ্রচত । 

অপাঁমর্থ শভাঁবরী সারিবা ব্রাঙ্গী পিপ্পলী হরিদ্রা কুষ্ঠ ও সৈম্ধব এই 
সকলের কাঁথ পাঁন করাইবে। হ্ুপ্ধীন্ন ভোজী বালককে যার্টি-মধু বচ 

পিপ্পলী চিত্রক ও ত্রিফল। এই সকলের রাখ পান কারাইবে | অনন- 

হারী বালককে দ্বিপঞ্চমূলী (৩৮ অধ্যায় দেখ ) ক্ষীর তর ভদ্রদাক 
মরিচ মধুবিড়ঙ্গ দ্রাক্ষ! ও দ্বিত্রীক্ষী (ছুই প্রকার ব্রাক্ষী ), এই সকলের 

ক্কাখ পান করাইবে | এই তিন প্রকার ওষধের দ্বারা বালকদিগের 

আরোগ্য বল মেধা ও বল বৃদ্ধি হয়। 

বালকের ম্পর্শ-স্থখ গ্রহণ করিবে । বালকের প্রতি 'তর্জন করা 

বা সহস। জাগরিত করা কর্তব্য নছে £ তাহাতে, তাহার মনে আতঙ্ক 

জন্মে! হঠাৎ ক্রোড়ে বা উচ্ে তুলিবে না, তাহাতে বায়ুর বিঘাত 

জন্মিতে পারে! উপবেশন করাঁনও কর্তব্য নছ্ছে, তাহাতে কুক্ত 
হইতে পারে | ক্রোধ পরিহার পূর্বক শত শত প্রকার প্রিয়-বক্যের 

দ্বার! বালককে শান্তনা করিবে । এই রূপে কোন প্রকার মানমিক 

অভিঘাত (কোন প্রকার কষ্ট ) ব্যতিরেকে বালক দিন দিন বর্ধিত 

হইবে, ও উৎসাহ স্থান্থ্য ও মনের প্রফচুল্লভ| জন্বিবে | ক্বীয়ু রৌড্র 
বিছ্যুৎ-প্রভা বক্ষলতা শুন্তস্থান নিম্বস্থান গৃহের ছারা হগ্রহ ও উপস্থ 

হইতে বালককে রক্ষ। করিবে । 

অপবিত্র স্থানে শৃন্ধে বিপরীত স্থাঁনে, উষ্ণ বা বানু-প্রবাহিত স্থানে, 

বর্ধাকালে অনারৃত স্থানে ধুলি বাঁ ধুমে আকীর্ণ বা জলার্ড স্থানে বাল- 

ককে রাখিবে নখ। 

বাঁলকদিশকে যতদিন স্তন্পান করাইয়! পোষণ করিতে হু়, 
ততদিন তাহাদিগকে ছাগী-হুপ্ই হউক অথব! গব্যহ্প্ধই হউক পরি- 

মিত-রূপে পান করাইবে | ছয় মাস অতীত হইলে ইহা দিগশীকে লঘু 

ও হিতকর (যাহাতে পীড়া ন! হয় ) অন্ন ভোজন করাইবে, এবং অব- 
রোধ মধ্যে রাখা ও উপসর্থ হইতে যত পুর্বক রক্ষা কর! কর্তব্য | 

বালক মধ্যে মধ্যে উদ্দিপ্ন হইয়া! উঠিলে, ভয় পাইতে ব! রোদন 



সুআন্ত । ৪২১. 

করিতে থাকিলে, আপনার বা ধাত্রীর শরীর নখের দ্বারা আচড়াইতে 
থাকিলে ) দত্ত _ক্ড়ষিড়, কে কুজন শব (কৌত, পাড়) বা হাই 

তুলিতে থাকিলে," জরদ্বয় নিক্ষেপপূর্বক একাগ্রন্ভাবে. উর্ধে দৃষ্টি 
করিতে থার্কিলে, মুখে ফেণ]ু নিঃসরণ হইতে অথবা ওষ্ঠ দংশন করিতে 

থাকিলে, মল কঠিন ও কুপিত হইয়া, দীনভাবে কাতত্বম্বরে রোদন 
করিতে থাকিলে, রাত্রি-জাগরণপ্রযুক্ত* শরীর দুর্বল বা শ্লান হইলে; 

শরীরে মত্শ্ত চুছুন্দর' বা মৎকুণের, গন্ধ হইলে, এবং পর্বের হ্যায় 
স্তনে অভিলাষ ন্ঠ থাকিলে, গ্রুনোপন্থষ্টের লক্ষিণ বলিয়! জানিবে 

পরে উত্তর-তন্ত্রে ইহ! বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিব ।* 

বালক ক্রমশঃ বিদ্যাভ্যাসে সমর্থ হটুলে, ব্রাহ্মণ ষন্ত্রিয় বৈশ্য শূদ্ছ 

এই . চতুর্ব্িধ-বর্ণ-অনুসার্রে বিদ্যা অভ্যাস করাইবে'। পঞ্চবিংশতি 
'রৎসর বয়স হইলে দ্বাদশবর্ষীয়! কন্ঠার সহিত" বিবাহ দিবে ॥ তাহাতে 
পিতার ন্যায় ধন্ম অর্থ ও কামনা-মনোবৃত্তি)-বিশি্ সম্তান জন্মে। 
..পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যুন-বরস্ক পুরুষের দ্বারা, যদি ষোড়শ বর্ষের 

নৃন-যস্ক স্ত্রীলোকের গভ উৎপাদিত হয় ১ তবে সেই সন্তান গর্ভেই, 
জাশ হয়; যদিবাজন্মে, অধিক দিন বাচে না) যদি বাছে,ঃশরীর ও 

মনঃ দুর্বল হয়। অতএব. অত্যন্ত বালিক! অবস্থাতে গর্ভাধান করাই্বে 

না। ভাতিশয়. বৃদ্ধা হইলে, দীর্ঘকাল রোগ ভেগ করিলে, অথবা 
অন্য £কানপ্রকার বিকার- বিশিষ্ট হইন্লে, »স্ত্রীলাকের *গর্ভাধান 

ক্পাহুবে না? পুরুষেরও শর সকল অবস্থায় গর্ভেৎ্পাদন করা কর্তব্ঃ 

নহে ।, 

পূর্বোক্ত কোন কারণে গর্ভ-আব হইবার উপক্রম হইলে, গর্ভাশস 
কটি উর ও বস্তিদেশে শ্ল হয় (কন্.কন করে) ও শোণিত দৃষ্ট 

হয়।,. এই "অবস্থায় শীতল-জল- পরিষেটন , অবগাহন ও শীতল প্রলে- 

পের দ্বার! প্রতীকার করিবে, ও শীতল, পৰু (অগ্নিপক) দুগ্ধ পান 
৩৬ 
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করাইবে গর্ভ: স্করণ (১) হইতে থাকিলে ছপ্ধ ও উৎপল সিদ্ধ 
করিয়া যুহমুছঃ পান করাইবে। শ্রাব. আরম্ভ হইলে পার্খ ও পৃষ্ঠ 
দেশে দাহ ও শূল, অতিশয় শোণিত-নিঃষরণ ও বাযু মূত্র রোধ হয়। 

কুক্ষিমধ্যে গর্ভ এক স্থান হইতে অন্যু স্থানে ,সঞ্চরণ করিতে থাকিলে 
কোষ্ঠ-দেশে সংরস্ত হয়। তাহাতে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়৷ করিবে । 
গর্ত দেশে বেদন1! হইলে মহাসহু। (মাষাণী লতা), কষুজনহা (মুগানি), 

বষ্টিমধু, শ্বদংষ্রা। (গোক্ষরী) ও কণ্টকারী, এই সকল, সহযোগে দুধ 
সিদ্ধ করিক্ শর্করা ও সধু মিশ্রিতপূর্বক পান করাষ্ট্রবে। মৃত্র-রোধে 
দর্ভাদির (৩৮ অধ্যায় ভৃণ-পঞ্চ-মূল দেখ) ক্কাথ পান করাইবে + বায়ু 

ও পুরীষ রোধে হিন্ু সৌবর্ছুল লশ্তন ও বচ্, এই সকলের কাথ পান 

করাইবে। অতিশয় শোণিত-ল্লাব হইলে "গৃহ-মধ্য-স্থিত ঘৃত্তি কা, 
সমঙ্গা (মঞিষ্ঠা), ধাতকী-পুপ্প," নবমালিকা, গৈরিক *মনঃশিলা),, 

সর্জরস (ধুনা), রসাঞ্জন, এই . সকলের "চূর্ণ মধুর সহিত 'অরলেহন 
করাইবে, অথব! স্তগ্রোধাদি-গণে যে সকল বৃক্ষ বলা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে যে যে .বৃক্ষের ত্বক্ ও প্রবাঁল (শাখার অস্কুর বা কলি) পাওয়া 
যায়, তাহ £পষণ করিয়! অথব। উত্পলাদি-গণে লিখিত সকল দ্রব্য 

পেষণু করিয়া ছুপ্ধের সহিত পান করাইবে, -অথব1। কশের (কেশুর), 

শৃঙ্গাটক ও শ।লুকৈকু কক্ষ ছুগ্ধের সহিত অথবা বন্তর্ু্থুর ফলের রস 
ও তাহার*কন্দের ক্লাথ,গ্লাক ছুগ্ধের সহিত পান করাইবে। এঅথবা! 
সগ্রোধাদিগণস্থ লকল *দ্রবোর রসে শালি-তওুল পেয়ণ করিয়। শরৎ? 
ও মধুর সহিত পান করাইবে 'কিংব! বন্ত্রে লেপন করিয়া ধারণ 

করাইবে। শোণিত-নিঃসরণ ,না হইয়া কেবলমাত্র 'বেদন! হইলে 

যষ্টিমধু দেবদারু )৪ পয়স্যা,, ইহাদের সহযোগ্ে গ্ধ সিদ্ধ করিয়া 

পান করাইবে, কিংব! অশ্মন্তক, শতাবরী. পয়স্যা, ইহাদ্দিগের ক্কাথ, 
ফি 

(১) গর্ত ক্ষ রণ অর্থ(ৎ পন: পন£ গর্ভ নডিতে থাকে । 
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কিংবা বিদারী-গন্ধদি-গণে ভ্লিখিত ভ্রব্যসমূহের কাথ, কিংবা! বৃহতী, 
 কণ্টকানী, উৎপল, শতাবরী, নারিবা, পর়স্যা ও হষ্টিমধু এই সকলের 

কাথ পান করাইবে। শী অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে এই প্রণালীতে 
প্রতীকার করিলে গর্ভ-আ্রাব না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

গর্ভ ব্যবস্থিত (প্রতীকারের বারী শ্রাব- রহিত) হইলে উড হবর-কল 

গব্যছগ্ধে সিদ্ধ* করিয়া ভোজন করাইবে। প্রসব-কাল অতীত হইলে, 

গ্বত ও ল্বপ-হীন ঘবের মণ্ড এবং কুধান্য-বর্গে লিখি উদ্দালক:প্রভৃতি 
"পাক করিয়। খত মাসের গর্ভ, তত দিন সেবন করাইবে। বস্তি ও 
উদরে শুল জন্গিনে পুরাণ গুড় অগ্নিকর দ্রব্যের সংযোগে সেরন 
করাইবে, অথবা অরিষ্ট পোল) পান করাইবে.$ বাযুজন্ত উপব্রবে 
গরপথ সম্কুচিত হইলে প্রসবোচিত কাল অতীত হুইয়। গর্ভ বিনষ্ট 

হয়। তাহাতে মৃছু নৈহাদি ক্রিয়ার দ্বার! প্রতীকার করিবে। 

(উতৎক্রোশ পক্ষীর মাংসের কাথ ও অধিক দ্বত সংফোগে যবের মণ 

পান করাইবে 1) মাষকলাই,তিল ও .অপক”বিহবের কাথা সপ্ত-াত্র 
পান 'করাইবে, অথবা মু কিংবা পুষ্পের আসব 'অনুপান-যোগে সপ্তাহ 

কুল ভক্ষণ করাইরে। প্রধোচিত কাল অতীত হইলেও হি 
গ্রনব না' হয়, তবে .উদৃখলে ধান্য রাখিয়! সুষলের দ্বারা *অতিথ্জুত 
করাইবে* অথবা বিপরীত যানাসন ব্যবহার করাহইবে (১)। বাযু- 

জন্য গর্ভ শুক হইলে, .গভিণীর কুক্ষিদেশ গর্ভকর্তৃক স্ফীত হয় না, 

মূন্দ মন্দ স্পন্দিত হয়, তাহ[তে*পচগ্ধ মাংসরল প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রবোর 

দ্বারা শরীরের পুষ্টি-সাধন কর্তব্য । বাযুকর্তৃক শুরু শোণিত বিকৃত 

হইলে জীব-সঞ্চার না হইয়া! উদর আধখ্মাত হয়, তাহা! কখন কথন 

আপন! হইতেই আরোগ্য হুয়। সেই উদরের আশ্বান আপনা 
হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে সচরাচর নৈগমেষ কর্তৃক গর্ভ অপহ্কত 

আদ শশীশিশীসিক পয পিতা পপি পা 

(১) অনম মথবা.উচ্ নীচ স্থানে যানের ধার! গমন থ! উপবেশন । 
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হওয়া বলে। কখন কুখন সেই গন্ত হ্বয়ং বিলীন হয়, তাহাকে 
নাগোদর বলে।" এরূপ অবস্থায় মৃদু স্নেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতীকার 

কূরিবে | 
*.অতঃপর গর্ভাবস্থায় আব নিবারণের নিমিত্ত মাসের সংখ্যানুসারে 

যে যে ওপর প্রয়োগ কর। কর্তব্য, তাহা৷ কাহতোছ । 

গ্রথম, মাসে ,গর্ভশ্নাবের সম্ভাবনা হইলে ষ্টিষ্ধধু শাক-বীজ 
পয়স্যা*ও দেবদাকু। দ্বিতীয় যাসে অশবন্তক (আমল-কুচা) কৃষ্ণতিল 

তাত্রবল্লী মঞরিষা) শতাবরী? তৃতীয় মাসে বৃষক্ষাদনী (বৃক্ষের 

মাদা) পয়স্যা লতা (পিড়িং শাঁক) উৎপল সারিবাঁ (শ্যাম! লতা)। 

চতুর্থ মাসে অনস্তা *অনন্তমূল) সারিব! গ্রান্না পদ্ম। (পদ্মগারিণী) 

যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে বৃহতী কণ্টকারী কাশ্মরী.. (গ্ভীরী) ক্ষীরি 

রক্ষের, (যাহার ছুগ্ধ আছে) শু, ও ত্বক এবং স্বত। ষষ্ঠ মাসে 
ৃষ্নিপর্না চোন্লে) বেলেড়! শিগ্ সেজন। বৃক্ষ) শ্বদংস্্ী (গোক্ষুরী 
লতা ও" মধুপর্নী সেক) ' সপ্তম* মালে ৃঙ্গাটক (পানিফল) 
মণল, ্রাক্ষ, বেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি। যেরূপে ইউক .এই দকল 

ব্য একত্র সেবন করিবৈ। 

ঞঅষ্টম "মাসে কপিথ (কয়েদবেল) বৃহতী বিন্ব পটোল ইক্ষু ও 
নিিক্ধিকা এই সকলের মূলের সচিন দ্ৃপ্ধ পিদ্ধ করিয়া পান করাইবে? 

নবম মাসে শুষ্ঠী যষ্টমধূ ও দেবদারু দগ্ধে পাক করিয়া ভক্ষণ 
করাইবে। “দশম 'মাসে শুষ্ঠী ও পয়রঁ! সহযোগে ছুপ্ধ পাক করি 
পান করাইবে। 

একবার প্রদব করিয়া! ছয় বংসরের অধিক কাল পরে,পুনর্ববার 
গ্রসব করিলে সন্তান অল্লাযু হয়। 

* গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে মধুরাক্্-রস-বিশিষ্ট ভক্ষা দ্রবা সহযোগে 
বমন-বিরেচন-কর ওষধ দেবন করাইবে, মু সংশমনীয় ষধ অন-পান 

সহযোগে সেবন. করাইবে। সেই সংশমনীয 'দরব্য মৃছ্বীরধ্য, মধুর- 
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রস-বিশিষ্ট ও গর্ভাবস্থার অবিরোধী হইবে। গর্ভাবস্থার অবিরোধী 

মৃহ্-ক্রিয়া সকলও করিবে । 

বালকের শরীর মেধা বল ও বুর্ধি' বর্ধনের নিমিত্ত নি্লিখিত 

'চারিপ্রকার £যোগ বল! হইতেছে । ইহাদিগকে গ্রাশ বলা যায়। 
বালককে ইহার কোন একটী যোগ সেবন করান কর্তব্য । প্রথম, 

সথর্ণভূ্ণ কুষ্ঠ মধু দ্বত ও বচ। দ্বিতীয়, স্যাক্ষ, (সোম-লতা) 
শঙ্ঘপুগ্পী মধু স্বত ও স্থবর্ণ। তৃতীয়, অর্কপুষ্পী মধু দ্বৃত স্থবর্ণ-চুর্ণ ও. 

বচ। চতুর্থ, স্বরণ চূর্ণ কৈট্ধ্য €কটহফল) শ্বেত-বর্ণ ভূমি-কুগ্মাও দর্বধ 
ঘত ও মধু। 





সুশ্রত। 
সা 

কলস স্থান। 

বিষ চিকিৎসা । 

পথম অধ্যায় । 

অন্নপাঁন রক্ষার বিধি । 

'পস্যা-ধন্ম-বিশিষ্ট ধার্মিক-প্রবর কাশীপতি ধন্বস্তরি, স্শ্রত প্রভৃতি 

শিষাকে এই রূপ উপদেশ করিয়াছেন। ক্রুর-চিন্ত বলবান্ রিপু 
সমস্ত; ক্রোধ বশঃ কার্যাকুশল নৃপত্িতিকে বিষের দ্বার হনন করিয়! 

'আাপনাদিগের অভিলাষ সাধন করে। কেহ বা বিষকন্তা* 
সম্ভোগের দ্বার তত্ক্ষণাত্ প্রাণত্যাগ করে। কাহাকেও বা ভোগা- 

ভিলাষিণী স্ত্রীগণ বিবিধ প্রকার বিষাক্ত দ্রবা সেবন করায়। অতএব 

বৈদ্য এই সকল বিপদ হইতে রাঙজ্গাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। 
লোকের মন অশ্বের স্টায় নিয়ত অস্থির, অতএব রাজ! কদাঁ 

কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। কুলীন, ধার্মিক, সিগ্ধ, সর্বদা 

পর, নি্পোভ, সরল; কৃতজ্ঞ, শ্রিয়দর্শন, এবং ক্রোধ কাঁকন্ঠ 
মাৎসর্যা মন্তত। ও আলস্য বর্জিতঃ জিতেন্্রিয়। ক্ষমাশীল শুচি নর 
শা শীশী শাটার 

স্ক্ছ 

* বলিক! কাল হইতে কোন শ্ত্রীলোককে কোন প্রকার ধিষ খাইতে প্রতাহ 
অভ্যাস করাইবে ॥ সেই কন্যা ক্রমশঃ ধয়স্থা হইলে তাহাকে বিষ-কন্ঠা বলে। 

সেই কন্তাতে উপগত হইলে শরীর বিষাক্ত হয়। যবনদিগের অধিকারের পুর্বে 

ভারতবর্ষের রাজ।গণ শক্রদিগের নিকট এই রূপ কন্ঠ! উপঢৌকন পাঠাইতেন। 



হ হৃশ্রুত। 

দরয়াশীল মেধাবী অপরিশ্রাস্ত অন্ুরক্ত হিতাভিলাষী প্রগল্ভ কার্ধ্য- 

কুশল প্রতারণাঁহীন, এই রূপ গুণযুক্ত ও চিকিৎসা-কুশল বৈদ্যকে 
রাজ! রন্ধন-শালায় নিয়োগ করিবেন। প্রশক্ত দিকে ও প্রশস্ত দেশে 

গবাক্ষ-যুক্ত রন্ধন-গৃহ নির্মাণ করিবে । রন্ধনের পাত্র পবিত্র হওয়] 
এবং আত্মীয়বর্গের দ্বারা রন্ধনের কাধ্য সম্পন্ন হওয়] বিধেয়। স্বভাব 

পরীক্ষা করিয়। পূর্বোক্ত প্রকার গুণ-বিশিষ্ট পুরুষ অথবা স্ত্রীকে 
রন্ধন-শালায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে । শুচি দয়াশীল দক্ষ বিনীত 

প্রিয়দর্শন পবিভ্রমন1 নখ-কেশ-হীন স্নাত দৃঢ় সংযমী ও উক্ভীবযুক্ত, 

এই প্রকার সকল লোক রন্ধনশালার পরিচারক হইবে । আশৃহারই 

প্রানীগণের স্থিতির মূল, অতএব বৈদ্য'মনোনিবেশ পূর্বক রন্ধনশালার 

কার্য তত্বাবধান করিবেন। রন্ধনশালার পরিচারক ও সুপকার 

প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যের বশবন্তী হইবে, এবং বাক্য কাধ্য মুখ-বিকৃতি 

বা ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের মনোগত ভাব বুঝিতে সমর্থ হইবে। 
জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দেওয়া, কথা বলিতে বলিতে বুদ্ধির 
জড়তা] হওয়া (অসংলগ্ন কথা বলা), মুঢ়ের স্তায় বহুবিধ অনর্থক 

কথা বলা, সহস] অঙ্থুলির দ্বারা ভূমি খনন করা, কম্পিত হওয়া, 

তীত হওয়া, পরস্পরের সুখ অবলোকন কর], মু শুক্ষ বা বিবর্ণ হওয়া 

নথের দ্বার কিছু ছিন্ন করা; এবং ভন্তের ছার পুনঃ পুনঃ মস্তকের 

কেশ স্পর্শ করা, যে ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করে এই সকল লক্ষণের দ্বারা 
তাহাকে জানা যার। কোন সময়ে ব! সাধু ব্যক্তিও রাঁঙ্জার ভয়ে 
বা রাজাজ্ঞার দ্বারা ত্বরান্বিত হইয়। ভ্রমধশতঃ অসাধুদিগের স্তায় কার্ধ্য 

করেন। অতএব অন্ন-পানে দস্তকণাষ্ঠে অভ্যস্তে অবলেখনে উতৎসাদনে 
ক্কাথে পরিষেচনে অন্ধলেপনে মালা বস্ত্রে শ্যাতে কবচে আভরণে 
গাদুকাতে হস্তে অশ্বাদির পৃষ্টস্থ আসনে, এবং নস্য ধুম ও অঞ্জন 
প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বিষাক্ত করা যাইতে পাঁরে সেই সকল দ্রব্যে, 
কাজ! প্রথমতঃ ভূত্যের পরীক্ষা করিবেন। 
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'শনস্তর উপযু্ত সকল দ্রব্য বিষাক্ত হইলে যে রূপ লক্ষণ হয়, ও 
তাহাতে যে রূপ চিকিৎসা করা কর্তব্য তাহা বলা যাইতেছে । রাজ- 

[ভোগা বিবাক্ত "নন মক্ষিকা বা বায়সাদি ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ 

প্রাণত্যাগ করে । সেই অন্ন অগ্নিতে অর্পিত হইলে অতিশয় চট্ চট. 
শব্দ হয় ও তা] হইতে ময়ূরের কণ্ঠের ন্তায় বর্ণ-বিশিষ্ট ছুঃসহ তীক্ষ 
ধুম অধিক কাল ব্যাপিয়া উঠিতে থাকে । চকোর সেই অন্ন ভক্ষণ 
করিলে শীঘ্রই তাহার চক্ষুর বিকৃতি জন্মে। বিষ-সংশ্রবে দূষিত অন্ন 

ভোজন করিলে জীবঞ্জীবক পক্ষীবুগলের মৃত্যু হয়, কোকিলের স্বরের 

বিরুত্তি জন্মে, ক্রৌঞ্চ পক্ষী উন্মত্ত হয়, ময়ূর উদ্বিগ্ন ও হুষ্ট হয়, শুক 
শারিক1 ক্রন্দন করে, হংস অতিশয় ক্ষেড়ন করে, ভঙ্গরাজ শব করে, 

পৃষিত (মুগ বিশেষ) অক্র ত্যাগ করে, ও মর্কট বিষ্ঠা স্যাগ করে । 

রাঁজ-গ্রহের শোভাঁর নিমিত্ত ও বিষের পণীক্ষাব দ্বারা আত্ম-রক্ষা 

করিবার নিমিত্ত এই সকল পণ্ড পক্ষিকে রখজ-সদনে রক্ষা করা কর্তব্য । 

বিষাক্ত অন্ন ভোজন করিলে তাহার বাষ্প উর্ধে উখিত হইয়া 

জদয়ের পীড়া, দৃষ্টির বিভ্রম ও মন্তকের যাঁতন। জন্মায়। নস্য ব]! 
অঞ্জন বিষাক্ত হইলে কুষ্ঠ শিঙ্ু বেণাঁমল মধু এই সকল সেবন করাইবে 

ও শিরীষ (বৃক্ষ) হরিদ্রা ও চন্দন এই সকল একত্র করিয়া লেপন 

করিবে । এ অনস্থাঁয় জদয়ে চন্দন লেগপন করিলে অনেক সচ্ছন্দ বোধ 

তয়। সেইবিষহস্তে সঞ্চাবিত হইলে করতলের দাহ হয় ও নগ 

উঠিয়া যাঁ়। উহাতে শ্ামা-লতা। ইন্দ্রগোঁপ (কীট বিশেষ) ও 

সোমলতা, এই সকল প্রলেপ দেওয়া কর্তব্য। নস্য বা অঞ্জনে যে 
বিষ ব্যবহৃত হয় সেই বিষ জিহ্বাত, সংলগ্ন হইলে, জিহবা অঠিলার 
হ্যায় কঠিন হয়, তাহাতে রসজ্ঞান হয় ন|, টন্ টন্ ও জাল! করে ও 
জিহ্বা! হইতে লালা আব হয়। এমত স্থলেব1 দ্ত-কাষ্ঠ বিষ যুক্ 
তলে, বাষ্প প্রয়োগ ভোবর। দেওয়।) কর্তৃব্য। সেই বিষ আমাশয় 

গত হইলে মুচ্ছ বমি অতিসার উদরের আখ্মান দাহ কম্প ও ইন্জিয়- 
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গণের বিরতি এই সকল লক্ষণ জন্মে। মদন অলাবু, বিশ্বী ও 

: কোশাতকী, এই সকল ফল ও অর্ধ জল-ুক্ত বোলের দ্বারা অথব! 

তণ্ডল জলের দ্বার1 বমন করাইবে। সেই বিষ পক্কাশয়ে গত হইলে, 

দাহ মৃঙ্? অতিসার আটোপ (উদরে শব) পাণ্ডতা কূশতা ও 

ইন্জ্িয়বিকৃতি এই সকল লক্ষণ হয়) এ স্থানে ত্বত যুক্ত নীলিফলের 

দ্বারা বিরেচন করাইবে, এবং দৃষী-বিষ-নাশক ওষধ দধি ও মধু, 

ংযোগে পান করাইবে। 

স্গীর মন্য জল প্রভৃতি তরল দ্রব্য বিষাক্ত হইলে, তাহাতে বিবিধ 

বর্ণ দৃষ্ট হয়, ফেণ! ও বুদ্বুদ জন্মে, ছায়! দৃগ্ত হয় না, যদি ব। হয় 

যুগল, ুক্ম অথব। বিকৃত ভাবে দৃষ্ট হয়। শাক অন্ন মাংস প্রতৃতি 

বিষাক্ত হইলে ক্রিন্ন ও বির হয়, সদ্য পাক কর! হইলেও পযুঠসিতের 

যায় গন্ধ-হীন হয়। বিষাঁক্ত হইলে সকল প্রকার ভক্ষ্য বা ফলই 

গন্ধ বর্ণ ব1 রস হীন হয়; পক ফল শুষ হয় ও অপক ফল পাকয়। 

উঠে। দন্ত-কাষ্ঠ বিষাক্ত হইলে, কুর্চ সমস্ত শীর্ণ হয়, জিহ্বা দত্ত ও 
ওষ্ঠের মাংস ফুলিয়া উঠে। ইহাতে ধাতকী-পুষ্প হরীতকী জন্মু-ফলের 

অস্থি (জামের আটা) ও মধু, ফুলার স্থানে এই সকল প্রব্য একত্র 

করিয়] প্রলেপ দিবে, অথবা অঞ্োট বৃক্ষের মুল সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) 

বৃক্ষের ছাল শিরীষ ও মাষধকলাই একত্র করিয়া বা তাহাতে মধু 

সংযোগ করিয়া! প্রলেপ দেওয়] কর্তব্য । অত্যঙ্গ (মাথিবার তৈলাদি ) 

বিষ-ুক্ত হইলে অতিশয় পিচ্ছিল ও বিবর্ণ হয়। ইহ]! অঙ্গে মাখিলে, 
স্ফোট জন্মে বেদন! হয়, ত্বক পাকিয়া উঠে,.রস রক্তাদি নিঃল্যত হয় 

এবং ঘর নিঃসরণ ওজর হয়। ইহাতে মাংস বিদীর্ণ হইতে পারে । 

ইহাতে শ্রীতল জল সেচন করিবে এবং রক্তচন্দন তগরপাছুক1 কুষ্ঠ 

উশীর ও বাঁশের পাতা দোমলত! গুলঞ্চ ভূমি-কুম্মাড পদ্স-কাষ্ঠ পীত- 
কাষ্ঠ ও গুড়ত্বক একত্র করিয়া কপিখ রস ও গোমূত্রের সহযোগে 

অঙ্গে লেপন ও পান করিবে । উতসাদন পরিষেচন কাথ অন্ুলেপন 



স্থশ্রুচত | ৫ 

শষ্য| বস্ত্র অথব! অঙ্গাবরণ বিষাক্ত হইলে, উপযুক্ত অভ্যঙ্গ বিষাক্ত 

হওনের স্তাঁয় লক্ষণ হয়। লেপনের দ্রব্য বিষাক্ত হইলে মস্তকের ' 
চুল উঠির! যায়, মন্তকে যাঁতন! হয় ও স্ফেট জন্মে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্্িয়-দ্বার হইতে রুধির নিঃস্যত হয়। এ স্থলে অধিক পরিমাণে 

কষ্ণ-বর্ণ মুত্তিকার প্রলেপ বিধেয়, অথবা হরিণের ( খষ্য জাতীয়) 
পিত্ত, ঘ্বত শ্ত/মালতা পালিন্দী (কৃষ্ণবর্ণ তেওড়ী) ও তওুলীয়ক (নটে 

সাক) একত্র করিয়। প্রলেপ দেওয়া! কর্তবা। ইহাতে গোময়ের 
রস অথুব! মালত্তী পুণ্পের রস কিস্া মৃষিকপর্নীর রস বা গৃহের ঝুলও 
হিতকর। মন্তকের তৈলাদি, কোন প্রকার অভ্যঙ্গ, ব কোন প্রকার 

উক্ধীষ অথব1 মালা বিষাক্ত হইলে, বিষাক্ত অনুলেপনের ন্যায় 
প্রতীকার কপিবে। মুখলেপ বিষাক্ত হইলে মুখ শ্ঠাব-বর্ণ হয় ও 

বিষাক্ত অভ্যঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ও মুখে পদ্ম-কণ্টকের স্যাঁয় 

ক্ষুর ক্ুদ্রব্রণজন্যে। ইহাতে মধু ও ঘ্বত পান করিবে, এবং চন্দন, 
ঘত, ভূমি-কুম্মা, যষ্টিমধুঃ বামনহাঁটী, বাধুলি ও পুনর্ণবা এই সকল 
একত্ত লেপ দিবে । অশ্ব, হস্তী প্রভৃতিকে বিষ প্রয়োগ করিলে লাল! 

শাব ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। উরু? পায়ু? মেছু ও মুফদেশ বিষযুক্ত হইলে 
সেই সকল দেশে স্ফোট জন্মে। যানবাহনে বিষ সংযুক্ত হুইলে 

বিষাক্ত অভাঙ্গের স্থলে যে রূপ প্রতীকার করে সেই ব্নপ প্রতীকার 

করিবে। নস্ত বা ধূম বিষাক্ত হইলে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে 

£শাণিত নির্গত হয়, মন্তকে বেদনা ও শ্র্েম্স। শ্রাব হয় ও ইন্ত্রিয় 
সকলে বিকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ স্থলে গাভি প্রভৃতির স্বৃত, 

ও অতিবিষ! (অতাইচ) দ্রপ্ধসহয়রোগে পাক করিরা শীতল হইলে 
পান করিবে । কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য বা নস্ত বিষাক্ত হইলে 

শ্বেত অপরাঙ্জিত1 ও ময়ন। ফলের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়! পান 

করিবে । পুষ্প বিষাক্ত হইলে গন্ধ হীন বিবর্ণ ও ক্লান হয়। তাহার 

গন্ধ গ্রহণে মস্তকে যাতন! ও চক্ষু বারি-পূর্ণ হয়। এ স্থলে বাম্প প্রয়োগ 
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করিবে (ভাপরা দিবে), ও বিষাক্ত মুখ-লেপে যে রূপ প্রতীকার 

উল্লিখিত হুইয়াছে সেই রূপ প্রতীকার করিবে । বিষাক্ত তৈল কর্ণ- 

রন্ধে, প্রয়োগ করিলে শ্রবণ-শক্তির বৈগুণ্য এবং কর্ণে ফুলা ও বেদন! 
জন্মে। ইহাতে শীঘ্র কর্ণ হইতে রস রক্ত।দি আব করান কর্তব্য ও 
,শত-মুলীর রস ঘ্বত ও মধু একত্র কর্ণে পুরিত করিয়! নির্গত করিবে । 
শ্বেত খদিরের রসও এঁ রূপে পুরিত করিয়া নির্গত করিবে। অঞ্জন 
বিষাক্ত হইলে, অশ্রপতন, নেত্র-দাহ, চক্ষে বেদনা; দৃষ্টির ব্যাঘাত 
অথবা! এককালীন অন্ধও হয়। ইহাতে পিগ্ললী যোগে সদ্যে। ঘ্বৃত 

পান করিবে, কিম্বা মেষ-শূঙ্গ বৃক্ষের অথবা বরুণ বৃক্ষের নির্যাস (আট!) 

চক্ষে অঞ্জন দিবে। ঘণ্ট|-পারুল ও অন্কর্ণ ( অশন ) বৃক্ষের ফেণ। 
গোরোচনা-সহবেগে, অথবা কপিখ মেষ-শৃঙ্গ বা ভল্লাতকের পুষ্প, 

কিন্ত বন্ধুক ও অঙ্কেটের পুষ্প সেবন করিবে । পাদৃক। বিষাক্ত হইলে 

পাদদ্বয়ে ফুলা), রস নিংসরণ ও শুক্ষ-ভাঁব হয়। এবং তাহাতে স্ফোটক 

জন্মে। অলঙ্কার বিষাক্ত হুইলে পূর্বের ম্যায় তাহার দীপ্তি থাকে না, 

ও যেস্থানে তাহ ধারণ করা যায় সেই স্থান জালা করে পাকিয়! 

উঠে ও তাহা হইতে রস নিঃসরণ হয়। অভ্যঙ্গের তৈলাদি বিষাক্ত 

হইলে যে রূপ প্রতীকার করিতে হয়, পাছুক। ও ভূঘণ বিষাক্ক 

হইলে সেই রূপ প্রতীকার কর্তব্য। ধুম হইতে অলঙ্কার পর্য্যন্ত যে 

সমস্ত দ্রব্য বিষাক্ত হইবার বিষয় বলা হইল, তাহাদিগের উপদ্রব 
দেখিয়া চিকিৎসা করিবে । পান লেপন নম্তা ও অঞ্জন বিষাক্ত 

হইলে মহান্গুগন্ধি নামক অগদ (পরে বলা হইয়াছে) বিধেয় ও 

তীক্ষ বিরেচন বমন অথব1 শরীরে রক্ত থাকিলে শির! বিদ্ধ কর্তব্য। 

সকল প্রকার বিষাক্ত অন্ন নিধিষ করিবার কারণ ভূপন্তি দিগের 

হস্তে মৃষিক অথবা ছাগের লোম বন্ধন করা কর্তব্য। সর্বদা 

মিত্রগণে বেষ্টিত হুইয়া থাকা, হৃদয়াবরণ ব্যবহার কর!) এবং অজেয় 

ও অমৃত নামক দ্বত-দ্বয়, বা ঘ্বৃত, দধি? ছুগ্ধী ও মধু কিম্বা শীতল জল 
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পান করা কর্তব্য। ময়ূর, নকুল, গোধা ও হরিণের মাংসের কাথ 

সর্বদা পান করিবে। গোঁধা নকুল হরিণের মাঁংদ পাক করিতে 
হইলে, ম্টিমধু শর্করা ও ঘণ্টাপারুল পেষণ করিয়া তাহাতে দিবে। 
ময়ূর-মাংসে শুষ্ী শর্করা ও আতইচ দেওয়া কর্তব্য। পৃষত (এক 

প্রকার হরিণ) মাংসে পিপ্গলি ও শুন্ী দেওয়], সিশ্ষি-যুসে (কোন 
প্রকার কলায়ে) ঘ্বত মধু দেওয় কর্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষ-নাঁশক 
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সেবন করিবে । এই সকল স্থলে, অথবা বিষ 
ঘদি ভক্ষণ করে তাহাতে, পিপ্পলী, বষ্টিমধু, মধু; শর্করা, ইক্ষুরস, এই 
সকল 'ও জল একত্র পান করিয় বমন করিবে । হৃদয়-দেশ যাবত 

এককালে পরিষত না হয় তাবৎ বমন কর! কর্তব্য। 

দ্বিতীয় অধ্যায় | 

রানীর: বিজ্ঞানীর অধ্যাঁয়। 

বিষ ছুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তাহাদিগের মধ্যে স্থাবর 

বিষের আধার দশটা ও জঙ্গম বিষের আধার যোলটা। মূল পত্র 

ফল পুষ্প ত্বক্ ক্ষীর সার নির্ধাষ ধাতু ও কন্দ, এই দ্রশটা স্থাবর 
বিষেব আধার। 

যষ্টিমধু করবীর, গুপ্তা (কচ), স্থুবন্ধ (তিল), গর্গরক করঘাট 

বিদছাচ্ছিখা এই আটটা মুল-বিষ; অর্থাৎ ইহাদ্দিগের মূলই 
বিষাক্ত। বিষপত্রিকা) (জয়পাল বিজের অভ্যন্তরস্থ পত্র) অলম্ব, 

(তিতলাউ ) অবরদারুক, করস্ত £ প্রিয়ন্থু) মহাকরস্ত, এই পাঁচটা 
পত্র-বিষ। 

কুমদ্বতী (কুমুদলতা1), রেণুকা করস্ত (প্রিয়ঙথ ) মহাকরস্ত 
কর্কোটক (কাঁকরোল ) রেণুক খদ্যোতক চর্মরী ইভগন্ধা সর্পঘাঁতি 

(সাপ ককালে লতা) নন্দন, সারপাক এই দ্বাদশটী ফল-বিষ। 
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বেত্র (বেত) কাদম্ব (কদম্ব) বল্লিজ করস্ত মহাকরম্ত, এই 

পাঁচটা পুষ্প-বিষ। 
অন্ত্রপাচক, কর্তরীয়, সৌরীয়ক, করঘাট, করম্ত, নন্দন, বরাটক, 

এই সাঁতটীর ত্বক সার ও নির্যাষ বিষাক্ত। 

কুমুদর্ী সহী ও জাল, এই তিনটা ক্ষীর-বিষ (€ ইহাদ্দিগের 
আটাতে বিষ )। 

ফেণাশ্ম-ভন্ম ও হরিতাল, এই ছুই খাতু-বিষ। 

কালকুট, বৎসনাভ সর্ষপ পালক কর্দমক বৈরাটক মুস্তক 

শৃঙ্গীবিষ, প্রপৌগুরীক মূলক হুলাহল মহাবিষ কর্কটক, এই ভ্রয়ে- 
দশ প্রকার কনবিষ। এই সমুদায়ের স্থাবর বিষ পঞ্চ-পঞ্চাশৎ 

(পঞ্চানন) প্রকার। 

বংসনাভ চারি প্রকার, মুস্তক ছুই প্রকার, সর্ষপ ছয় প্রকার 

এবং অবশি্ সকল বিষ এক এক প্রকার । 

মুল-বিষ-কর্তৃক বমনেচ্ছ। প্রলাপ ও মোহ জন্মে। পত্র বিষ-কম্তুক 

জুত্তণ (হাই তোলা) অঙ্গের উদ্বেুন (মলম্ত ভাঙ্গা) ও শ্বাস, এই সঞ্ল 

উপসর্গ জন্মে । ফল-বিষ-কর্তৃক কোব-দ্বয় ফুলিয়! উঠে, দাহ ও অন্নে 

অরুচি জন্মে। পুষ্পবিষ-কর্তৃকবমন আধখ্মান ও মোহ জন্মে। বিষাক্ত 

ত্বক সার বা নির্যাস সেবন করিলে, মুখে ছূর্গন্ধ, শরীরের রক্ষত। 

শিরো-রোগঃ ও কফ শ্রান হয়। ক্ষীর-বিষ-কর্তৃক মুখে ফেণ। নিঃসরণ, 

মল-ভঙ্গ ও জিহ্বার জড়তা হয়। ধাতু-বিষ-কর্তৃক হৃদয়ের পীড়$ 
মুচ্ছ1 ও তালুদাহ, এই সকল উপসর্গ হয়, এই সকল প্রকার বিষ 
প্রায় কাল ক্রমে প্রাণ নাপ করে॥ 

কন্দ-বিষ মাত্রেই অতিশয় তীক্ষ। তাহাদিগের লক্ষণ বিশ্তাররূপে 
বল! যাইতেছে । ৰাল-কুট-কর্তৃক ম্পর্শজ্ঞানের অভাব কম্প ও স্তত্তিত 

ভাব হয়। বৎসনাভ-কর্তৃক গ্রীবা-স্তস্ত এবং বিষ্ঠা মুত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ 
হয়। সর্ষপ কর্তৃক বায়ু বিগুণ হয় এবংআনাহু-রোগ ও শরীরে গ্রন্থি 
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জগ্মে। গালক কর্তৃক গ্রীবার দৌর্বল্য ও বাকা-রোঁধ হয়। কর্দম 

নাঁমক বিষ কর্তৃক লালাশ্রাৰ মলভঙ্গ ও চক্ষু গীত বর্ণ হয়। 'বৈরাটক 

কর্তৃক শরীরের অঙ্গ-বিশেষে যাতনা ও শিরো-রোগ জন্মে। মুস্তক-বিষ 

কর্তৃক গাত্রের স্তম্ভিত ভাব ও কম্প হয়। শূর্গীবিষ কর্তৃক অঙ্গের 

অবসরতা দাহ ও উদবের বৃদ্ধি হয়। পুগুরীক কর্তৃক চক্ষুদ্বয রক্তবর্ণ 

€ উদরের বৃদ্ধি হয়। মুলক-বিষের দ্বারা বিবর্ণ বমন হিকা শোক ও 

জ্ঞানের অভাব হয়। হলাহল-বিষের দ্বারা রোগী কষ্টে শ্বাস গ্রহণ 

করে ও শ্তাববর্ণ হয়। মহা-বিষ-কর্তৃক হৃদয়ে গ্রন্থি ও শুল বেদন। জন্মে। 

কর্কটক বিষের বার রোগী হান্ত করে, দন্ত দংশন করে (দাঁত কিড়, 

মিড় করে) ও লন্ দিয়া উঠে। এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দ-বিষ 

অতিশয় উগ্র। ইহাতে পশ্চাৎ লিখিত দশটা গুণ লক্ষিত হয় যথা, 

রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ, সুক্ষ, আশু-কাঁ্ধ্যকাঁরী, ব্যবায়ী, বিকাশী বিশদ লঘু, 

ও অপাকী। রুক্ষতা প্রযুক্ত বাঁয়ু কুপিত হয়। উষ্ণতা প্রযুক্ত পিত্ত 

শোণিত কুপিত হয়। তীক্ষতা প্রযুক্ত মনের মোঁহ জন্মে ও শরীরের 

বন্ধন সমস্ত শিথিল হয়। লুল প্রযুক্ত শরীরের সকল অঙ্গে 

গ্রবেশ পূর্বক বিকৃত ভাব উৎপাদন করে। আঁশু-কাঁধ্যকাঁরী প্রযুক্ত 

গীপ্ব প্রাণ নাশ করে। ব্যবায়ী প্রযৃক্ত জী সমাঁগমের অভিলাষ জন্মায় । 

বিকাশিত্ প্রযুক্ত শরীরে দোষ ধ!তু ও মল ক্ষয় করে। বৈশদ্য প্রযুক্ত 

অতিশয় বিরেচন হয়। লঘুতা প্রযুক্ত চিকিৎসায় কষ্ট-সাধ্য। অবি- 

পুুকিত্ব গ্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয় না, এ কারণ বহুকাল ব্যাপিয়৷ রেশ 

দেয়। ন্বাবর জঙ্গম অথবু! কৃত্রম যে কোন প্রকার বিষ হউক এই 

দশ বিধ গুণ বিশিষ্ট, ও শীপ্ত প্রাণ বিনাশ করে। 

স্থাবর জঙ্গম অথব1 কৃত্রিম এই তিন প্রকার বিষের মধ্যে যে 

কোন বিষ হউক, শরীর হুইতে নিং্যত হইলে বা জীর্ণ হইলে, ব1 

বিষস্ব গধধ কর্তৃক বিনষ্ট হইলে অথব। দাবাগ্সি বায়ু বিশ্ব স্্য্য-কিরণে 

শোধিত হইলেও যদ্দি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে, অথব! 



১০ ্ুশ্রচত | 

স্বভাবতঃ গুণহীর্ন কোন প্রকার বিষ যদ্দি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে 

দুষী-বিষ বলে। অল্প-বীর্ধ্য প্রযুক্ত সেই বিষ কর্তৃক প্রাণ নাশ হয় ন1, 
কিন্ত কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি 

করে। দৃষী-বিষ কর্তৃক পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ ভিন্ন প্রকার হয়ঃ 

সুখ হ্্গন্ধ-যুক্ত ও বিরস হয়, পীপাসা জন্মে; যুচ্ছ বমন ও বাঁকোর 
জড়তা হয়, এবং ছুষ্যোদরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। এ বিষ 

আমাশয় গত হুইলে কফ-বাত-জন্য রোগ জন্মায়, এবং পক্কাঁশয়-গত 

হইলে বাযুপিত্ত জন্ত রোগ জন্মায়। পক্ষহীন পর্ষির স্তাক় ইহাতে 
রোগীর মস্তকের সমন চুল উঠিয়া হাঁয়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিব 
আশ্রয় করিলে যে ধাতৃকে আশ্রয় করে তাঁারই বিকার জন্মায়। 
শীতল বায়ু প্রবাহিত মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইহ! কৃপিত হয়। তাহাতে যে 
সকল লক্ষণ হয় বলা যাঁইতেছে॥_নিদ্রা, দেছের ভার, জুস্তণ হর্ষ 
(রোমাঞ্চ), অঙ্গ-মর্দ (গাঁয়ের কামড়ানি) অথবা অঙ্গের অবসন্নতা। 

এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অন্নে অরুচি অজীর্ণ ও শরীরে মগ্ডলাকার 
বৃহৎ কোঠ (চাকা চাঁক! দাগ) জন্মে, ধাতু সমস্ত ক্ষয় হয়, হস্ত ও 

পাদ ফুলিয়! উঠে, জলোদরী ভয়, বমন হয়, এবং অতিসার রোগ 

জন্মে? অথব! শরীরের বিবর্ণতা, মৃচ্ছ বা বিষম-জ্বর জন্মে, অথবা 
বলবতী পিপাস] ক্রমশঃ বুদ্ধি তয় । এই বিষ-কর্তক উন্মাদ, আনা, 
শুক্র ক্ষয় বাঁকোর জড়তা ও কুষ্ঠ প্রলতি বছবিধ বিকার জম্মে। 

পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ-তেজ বিষ, দেশ কাল ও ভক্ষা-দ্রবোর দোষে? 

দিবা-নিদ্রার দ্বারা সর্বদা দূবিত হইয়! সক্ল ধাতু দূষিত করে, এই 
জন্য দৃষী-বিষ বলা! যায়। স্ভাবর বিষ ভক্ষণ করিলে, তাহার প্রথম 
বেগে জিহ্ব1 শ্যাববর্ণ ম্তবন্ধভাব, মুচ্ছ? ও শ্বাস উপদ্রব জন্মে । দ্বিতীয় 
বেগে কম্প ঘন্শ দাহ কু ও বেদনা জন্মের এবং বিষ আমাশয় গত 

হইয়া হৃদয়ে বেদন। জন্মায় । তৃতীয় বেগে তালু-শোষ ও আমাশয়ে 
অন্তিশয় শূল জন্মেঃ চক্ষুত্বয় নীল-বর্ণ ও বেদন1 বিশিষ্ট হয়, এবং 



স্রশ্রুত। ১১ 

বিষ পককাশয়-গত হুইয়! ভেদ হিন্কা কাস ও অন্ত্কুজন (পেট ডাকা) 
এই সকল উপদ্রব জন্মায়। চতুর্থ বেগে মন্তকের অতিশয় ভার বোধ 
হয়। পঞ্চম বেগে কফণ্জ্রাব, বিবর্ণতা ও পর্ব ভেদ হয়। এই 

অবস্থায় সকল দোষের প্রকাশ হয় ও পকাশয়ে বেদন! হয়। যষ্ঠ 

বেগে বুদ্ধি নাশ হয় ও অতিসার রোগ জন্মে। সপ্তম বেগে স্বন্ধ 

পৃষ্ঠ ও কটাদেশ ভগ্ন হয় এবং জ্ঞান রোধ হয়। প্রথম বিষ বেগে 
বমন করাইবে, শীতল জলপান করাইবে এবং ঘ্বত মধু সহযোগে 
অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয় বেগে পূর্বের ন্যায় বমন করাইয়। 
বিরেচক দ্রব্য পান করাইবে । তৃতীয় বেগে অগদ-পান নস্ত ও অঞ্চন (১) 
তিনই কর্তব্য। চতুর্থ বেগে স্বেহ-মিশিত অগদ পান করাইবে। 
পঞ্চমে মধু ও যষ্টি-মধু সহযোগে অগদের কাথ পান করাইবে। ষষ্ঠ 
বেগে অতিসার রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে । সম্তমে নস্য 

প্রয়োগ করিবে, এবং মুদ্ধি, দেশে কাকপদ চিহ্ন (২) করিয়া কেশ 
মুণ্ডন করিবে অথব! রক্তের সহিত সেই স্থানের মাংস তুলিয়া ফেলিবে । 
কোন এক বেগের পর অন্য বেগের কাল উপস্থিত হইলে (৩) শীতল 

ক্রিয়া করিবে, এবং ঘ্বৃত ও মধু যোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। 

কোষাতকী (বিঙ্গে), অগ্নিক (চিতে ), পাঠা (নিমুখ লত।) 

সর্ব্যধন্লী (হুলী পুষ্প বা অর্ক হুলি ), গুলঞ্চ হুরীতকী, শিরীষ (বৃক্ষ ) 

কিণিহী (আপাঙ) শেলু (চালতা) গিধ্যাহব৷ (গিরিমৃত্তিকা ) 

১রিদ্রা, দারুহরিদ্র।, শ্বেত-পুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা রেণুকা,. ত্রিকটু, শ্যামা- 
_.. (টি 

(১) অগদ নম্ত ও অঞ্রন এই অধ্যায়ে এবং ইহার পর অধ্যায়ে সকল 

বল। হইয়াছে । 

(২) ছুই পার্থে চুল রাখিয়া কেবল কপালের উপরি হইতে মুগ্ছি, পর্যাস্ত কেশ 
নুগ্ুন করিলে কাকপদ চিহ্ন বলে। 

(৩) বেগান্তর অর্থাৎ বেগের কাঁল। একটী বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়। 
অবধি অপর বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বব পর্যযস্ত সেই বেগের কাল 
বল খধায়। 



১২ স্থশ্রত। 

লতা, অনস্তমূল, বলা, এই সকল দ্রব্যের কাথে যৰের মণ্ড প্রস্তত করিয়! 
পান করিলে উভয় প্রকার বিষের শান্তি হয়। যষ্টিমধুঃ তগর পানুকা, 

কুড়, ভদ্রদার, রেণুকা, পুন্নাগ, এলাইচ, এলবালু, নাগকেশর; উৎপল 

চিনী বিড়ঙ্গ চন্দন তেজপত্র প্রিয়ঙ্কু গন্ধতৃণ হরিদ্র দারুহরিড্রা বুহতী 
কণ্টকারী শ্যামালতা অনস্তমূল সালপাণী চাক্ষুলে। এই 

সকলের কন্কধ সহযোগে ঘ্বৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাকে অজেয় ঘ্বত 
বলে। ইহার দ্বার মকল প্রকার বিষ নষ্ট হয়; কোন স্থানে ইহ! 

ব্যর্থ হয় না। দৃষী-বিষ কর্তৃক পীড়িত রোগীর শরীর, শ্বেদ ভেদ ও 

বমনের দ্বার সংশোধিত হইলে; নিম্র-লিখিত দৃষী-বিষ নাশক অগদ 
পান করাইবে। পিপ্পলী, গঙজপিগ্পলী গন্ধতূণঃ জটা-মাংসী লোধ; 
কেউটা-মুগা, সুবর্চিক1 (জতুকী * ) ছোট এলাইচ, বাল! কনক-পলাস 

গিরি-মৃত্তিকা, এই অগন মধু-সহযোগে দৃষং-বিষ নাশ করে। ইহাকে 
বিষারি নামক অগদ বলে। ইহা অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হয়। 
জর দাহ হিক্কা শুক্র-ক্ষয় শোফ অতিসার মুচ্ছ1 হৃদ্রোগ, জঠররোগ, 
উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবে, রোগ ও তাহার উপদ্রব বিবেচন। 

করিয়া বিষস্ব ওঘধের দ্বার! প্রতীকাঁর করিবে। দৃষী-বিষ রোগ, 
আত্মবান্ ব্যক্তির হইলে শান্ব আরোগ্য হয় কিন্তু এক বৎসরের 

অধিক কালের হইলে ধাপ্য থাকে । ক্সীন ও অহহতাচারী ব্যক্কির 
হইলে আরোগ্য হয় না। 

কাজল 

তৃতীয় অধ্যায় । 

সর্পাদির 'বিষ-বিজ্ঞান। 
পূর্ব অধ্যায়ে জঙ্গম বিষের যে ষোলটী আধারের কথা বল! হইয়াছে, 

এক্ষণে তাহা! বিশেষ করিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । দৃষ্টি নিশ্বাগ 508055538578585558758518888-552088884১8, 
* মালব দেশে প্রসিদ্ধ! জনী নাম লতা বিশেষ। 
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দঃগ্! নখ মৃত্র পুরীয় শুক্র লাল! আর্তব, আল, মুখ-সন্দংশ, অস্থি, 

পিত্ত শুক (শৃঙ্কা) ও মৃত দেহ, এই হোলটী জন্মম'বিষের 

“সধার। | 
' দিব্য-সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ; এবং পৃথিবী-স্থিত সর্পের দংশনে 

বিষ। মার্জার কুকুর বানর মকর ভে পাক-মংস্য গোঁধা শন্বুর 

প্রচঙ্গাক গৃহগোধিকা ও অন্যান্য চতুষ্পদদী কীটদিগের দংগ্রাে 
ও নখে বিষ । | 

চিপ, পিচ্চটক, কষায়-বাসিক, সর্যপ-বাসিক্ষ, €তাটক-নর্চ এবং 
কীট-কৌত্ডিল্যক ইহাদিগের বিষ্ঠা ও মৃত্রে বিষ । 

মুষিকদিগের শুক্রে বিষ। লুতার (মাকরসার ) লালা মূত্র পূরীষ 

মুখ-সঙ্গংশ (দংশন ব! মুখের দ্বারা কামড়ান ) নখ শুক্র ৪ অঅবর্তব 

এই সকলই বিষাক্ত । 

রশ্চিক বিশ্বস্তর রাজীব-মতস্ত উচ্চিটিঙ্গ এবং লসুদ্রবৃশ্চিক ইহা. 
দিগের আলে (হলে) বিষ। | 

চিত্র-শির। সরাব- কুর্দিঃ শতদারুক, অরিমেদক, শর্বরিকাযুখ 

মুখ-সন্দংশ ইহাদিগের মুজ্সপুরীষ বিষাক্ত । মক্ষিকা কণভ ও 
জলায়ুক! ইহাদ্িগের মুখ-সন্দংশে বিষ। 

বিষ-ছুত প্রাণীর অস্থি, সর্পকণ্টক, ও বরটী-মৎস্যের অস্থি, এই গুলি 

অস্িবিষ। শকলী-মতস্য রক্ররাজী ও চরকী-মত্সা, ইহছাদ্দিগের 

পিত্তে বিষ । 

হুস্-তুণ্ড» উচ্চিটিঙ্গ, বরটা, শতপন্দী শুক বলভিক শৃঙ্গী, ভ্রমর 
ইহাদ্িগের শুক (গায়ের স্তঙ্গাতে ) ও মুখে বিষ। 

রাজাদিগের শক্র কর্তৃক তৃণ গজল পথ তক্ষ্য-ভ্রব্য ও ধূম বিষাক্ 

হইয়া থাকে । এই সকল দুষিত পদার্থ লক্ষণের ম্বার ত্মবগত 
হুইবে। . জল দুষিত হইলে, পিচ্ছিল, উগ্র-গন্ধি, ফেণাযুক্ত ও বিচিত্র 
বর্ণের দীপ্রি-যুক্ত হয়। সেই জলে অআবগাঁহন করিয্বা মৎস ভেক 

হ 
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ও পক্ষিগণ প্রাণত্যাগ করে ও তীরচারী পক্ষিগণ মত্ত হইয়! ভ্রমণ 

করে। মম্ুষা হস্তী প্রভৃতি ইহাতে অবগাহন করিলে বমন মোহ 

জর দাহ ও শোফ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব রাজার 

গমন কালে পূর্বোক্ত সকল দ্রব্যের দোষ ও দুষিত জল নংশোধন 
কর! কর্তব্য । ধব (ধোয়া বৃক্ষ) অশ্বকর্ণ (লত। শাল) আসন (শ্বনাঙ 

প্রসিদ্ধ বৃক্ষ) পারিভদ্র (পালিতা); পাটল (পারুল) শ্বেত'সর্ষপ মোক্ষক 

রাজবৃক্ষ (সৌদাল) শ্বেত খদির এই সকল দগ্ধ করিয়। শীতল হুইলে 
সেই ভক্ম জলে বিকীর্ণ করিবে । দেই জল কলসে পূর্ণ করিয়া! তাহাতে 

এক অঞ্জলি পরিমিত ভক্ম নিক্ষেপ করিয়া সংশোধন করিবে । কোন 

ভূমিতল বা শিলা-স্থলীও বিষ-দূষিত হয়। গো অশ্ব হন্তী মনুষ্য 

প্রভৃতি শরীরের দ্বার! সেই স্থানম্পর্শ করিলে শরীরে ফুলা ও দ্বাহ 
জন্মে এবং নথ ও রোম শীর্ণ হইয়! যায়। তাহাতে অনস্তা ও সর্ববগন্ধ 

স্থরাঁর সহিত পেষণ করিরা পথে নিকীর্ণ করিবে । অথবা বিড়, পাঠা 
( নিমুখলতা ) ও নফট্কী এই সকল ও মুত্তিক! জলে মিশ্রিত করিয়! 

মেচন করিবে । বিষ-দূষিত কোন প্রকার তৃণ ভক্ষণ করিলে কেহ 

বৰ! অবসন্ন হয়, কেহ বা মুচ্ছিতি হয়, কেহবা বমন করে; কাহারও 

বা! মলভঙ্গ হয় অথবা কাহারও প্রাণ-নাঁশ হয় তাহার্দিগের চিকিৎস! 

ৰল! যাইতেছে । ইহাতে বিষ নাশক অগদ বিবিধ প্রকার বস্ত্র 

লেপন করিয়া বাদন করিবে । ধূম অথব1 বাধু বিষ-দুষিত হইলে 
তাহার সংস্পর্শে পক্ষিগণ ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হর, তদ্দার) কাশ 
প্রতিহ্ায় শির-রোগ ও তীব্র চক্ষুরোগ জন্মে। ইহাতে লাক্ষা, 

হরিদ্রা আতইচ্, হরীতকী, হরেণুক, এলাইচ ইহাদ্দিগের পত্র ও 
বন্ধল এবং কুষ্ঠ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ধূম ও 
বায়ু সংশোধন করিবে। 

কৈটত নামক অন্থুর গর্বিত হইয়া! লোক-শ্রষ্ ব্রঙ্মার বিশ্ব উৎপাদন 

করে। তাহাতে তোচজানিধি ত্রদ্! কুদ্ধ হন। সেই ক্রোধ সুর্তিমান্ 
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হইয়! মহাবল অস্তক-গদৃশ গর্জনকারী সেই অস্থরকে নাশ করে। 

অসুর বিনাশ হইলে সেই তেজ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়! 

দেবতারা অতিশয় বিষন্ন হইলেন । বিষাদ জন্মায় বলিয়া ইহাকে 

বিষ বলে। অতঃপর আকাশ হইতে যে জল গতিত হয় তাহার কোন 

আন্বাদ থাকে ন।, যেরূপ স্থানে পতিত হয় সেই রূপ শ্বাদ প্রাপ্ত হয় 

বিষও সেই রূপ যে দ্রবো অবস্থিতি করে, শ্বভাবতঃ তাহারই রস প্রাপ্ত 

হয়। বিষেতে প্রায় সকল প্রকার তীক্ষ গুণই থাকে, এ কারণ ইহার 

দ্বার সকল দোষ কুপিত হয়। বিষাক্ত দ্রব্য স্বভাব পরিত্যাগ করিয়!] 

কুপিত ভাব ধারণ করে। এনিমিত্ত পরিপাক ন৷ হইয়া শ্বাস-পথ 
রোধ করে । শ্লেক্সা-কর্তৃক উচ্ছাস পথ রুদ্ধ হইলে সংজ্ঞা হীন হইয়া 
পড়ে । শুক্র যে রূপ সর্ব শরীরে অবশ্থিতি করে এবং মন্থনের দ্বারা 

নিঃসরণ হয়, বিষও সেই রূপ সর্পের সকল শরীর ব্যাপ্ত হুইয়! থাকে, 

জুদ্ধ হইলে তাহাদের বড়িশের ন্যায় দত্ত হইতে শুক্রের ন্যায় নি:স্থত 
হয়। মস্থনের দ্বার! শুক্রের ন্যায় নিঃস্যত হয় বলিয়। সর্পেরা ফণা 

তুলিয়া! দংশন ন1 কয়িলে বিষ ত্যাগ করিতে পারে ন1। 
ম্বেবিষ নিঃস্যত হয় তাহ। অতিশয় তীক্ষ ও উষ্ণ, এজন্য সকল 

প্রকার বিষে শীতল পরিষেক কর্তব্য । যেসকল কীটের মুছু-বিষ, 

তাহা! অতিশয় বাত-শ্লেম্বা জনক ৷ তাহাতে ম্বেদ বিধেয়। যেসকল 

ৰকীটের বিষ উগ্র, তাহাদিগের দংশনে সর্গাহতের ম্তাঁয় চিকিৎসা 

করিবে । বিষ স্বভাবতঃ দংশন-স্থান পর্যযস্ত অবস্থিতি করে। অঙে 

লেপন বা সর্প-কর্তৃক দংশনের দ্বারা বিষ সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়ঃ 

মতএব বিষের দ্বারা মৃত্যু হইলেই তাহার মাংস ভক্ষণ কর! কর্তব্য 
নয়। তাহাতে যে রূপ বিষ তদনুসারে রোগ জন্মে। অতএব মৃত্যুর 

পরক্ষণেই বিষাক্ত প্র।ণীর মাংস ভক্ষণ অকর্তব্য। ছুই দণ্ড-কাল পরে 
ংশনের অথবা বিষ-লিপ্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়! বিধাক্ত শরীরের 
ংস তক্ষণ কর! যায়। গৃহ-ধুমের ন্যায় পুরীষ বায়ু সহকারে নিঃস্থত 



১৬ সুঞ্রোস্ত | 

হইতে থাকিলে, উদর আখ্বাত ও উ্ণ গল নিঃসরণ হইতে থাকিলে, 

এবং রোগী বিবর্ণ অবসন্ন ও পীড়িত হইয়! ফেণ। বমন করিতে থাকিলে, 
রোগী বিষপান করিয়াছে বলিয়! ভানিবে। তাহার গ্রদয় বিষ-দূহিত 

প্রযুক্ত অগ্নি-কর্তৃক দগ্ধ হয় না। হৃদয় চেতনার স্থান, সেই স্তান ব্যাপ্ত 
করিয়া বিষ অবস্থিতি করে। 

অশ্ব, দেবায়তন, শ্বশান, বল্পীক, এই সকল স্ঠানে অথব1 চতুষ্পণে 

ক! চিত্র! নক্ষত্র যুক্ত তিথিতে দক্ষিণ ভাগে, অথবা শর্্বস্থানে দংশন 

করিলে রোগীকে পরিভ্যাগ করিবে । ফণা বিশিষ্ট সকল সর্পের বিষ 

শীশ্ব প্রীণনাশ করে। উষ্ণতার দ্বারা বিষ দ্বিগুণীভূত হয় । অর্জীর্ণ 
পিত্ত বা রৌদ্র কর্তৃক পীড়িত, অথবা বালক, প্রমেহ রোগী, গর্তিনী, 
বৃদ্ধ! আতুর, ক্ষীণ, ক্ষুধিত, রুক্ষ-গ্রক্কৃতি-বিশিষ্ট অথবা ভীত ব্যক্তিকে 

সর্পাঘাত হইলে, অথব! মেঘাচ্ছন্ন দিনে সর্পাধাত হইলে, অথবা সর্পা- 

খাত হইলে পর শস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিলে শরীরে ষদ্দি রক্ত দেখা না যায়, 

অথবা! লতা প্রভৃতি শরীরে সঞ্চালন করিলে বা শীতল জল বিকীর্ণ 

করিলে রোমহর্য না হয়, অথবা যে ব্যক্তি বিষের দ্বারা এক কালে 

অভিভূত হইয়! পড়ে, তাগ্থাকে পরিত্যাগ করিবে । জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, 

কেশ উঠিয়। যাওয়া, নাসিক ভঙ্গ, দংশ-স্থান রকবর্ণ ও ফুলা বিশিষ্ট, 
স্বর-ভঙ্গ, এবং হনুষ্বয় স্কির, এই সকল লক্ষণ হইলে রোগীকে পরিতাগ 

করিবে | ঘনবর্তির আকারে উর্ধে বা অধোভাগে রক নিঃসরণ হইতে 

থাকিলে, অথবা সকল দন্ত পড়িয়া গেলে, সর্পাহত বাক্তিকে পরিত্যাগ 

করিবে । অতিশর উন্মত, উপদ্রব-বিশিষ্ট। হীনশ্বর) বা বিবর্ণ অথচ 

অতিশয় অরিষ্ট লক্ষণ যুক্ত ও নির্বদ (১) হইলে চিকিৎস! করিবে 

না 

পপ লা উপ উাপলীপা প 

€ ১) “নির্ব্ধেদ” যািনা-শৃশ্ট বা জ্ঞান-শৃন্ব । 
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সর্প দংশনের বিষ-বিজ্ঞান । 

সর্বশীস্্র বিশারদ মছা প্রাজ্ঞ ধন্বত্তরীর পদদ্বয় বন্দনা-পূর্বক স্থুশ্রুত 

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ঃ সর্পগণের শ্রেণী-সংখ্যা, দংশনের লক্ষণ, 

এবং বিষ-বেগের জ্ঞান, আমাদিগের নিকট আপনি কীর্তন. করুন । 

ভিষক-প্রবর ধন্বস্তরী তাহাদ্িগের সেই বচন শ্রবণ করিয়!. কহিতে 

লাগিলেন। বাসকি তক্ষক প্রভৃতি অসঙ্ঘয অগ্নিকল্প তেজ-বিশিষ্ট সর্প 

আছে। তাহারা নিয়ত গর্জন ও বিষ বর্ষণের দ্বারা সম্তাপ জন্মায়। 

কুদ্ধ হইলে নিশ্বাস ও দৃষ্টির দ্বারা তাহার! সমস্ত জগৎ বিনাশ করিতে 

পারে। তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার চিকিৎসাই সফল হয় না। 

তাহাদিগকে নমস্কার করি। যেসকল পৃথিবীস্থ সর্প মানবগণকে 
ংশন করে, তাহাদিগের সংখ্য! আন্ুপুর্্বিক কহিতেছি শ্রবণ কর। 

অশীতি (৮*) প্রকার সর্প পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,__দব্বগকর, মগুলী, 
রাজিমন্ত, নির্বিষ, ও বৈকরঞ্জ। তাহাদিগের মধ্যে দব্বীকর ষড়বিংশতি 
( ছার্ষিশ ) প্রকার, মণ্ডলী দ্বাবিংশতি (২২) প্রকার- রাঞ্জিষস্ত দশ 

প্রকার, ত্রিবিধ বৈকরঞ্র জাতি, ও নির্বিশ দ্বাদশ গ্রকার। বৈক- 

রঞ্জ জাতি হইতে সপ্ত প্রকার চিত্রার উৎপত্তি হইয়াছে । তাহার 

দগুলী ও রাজিমন্ত উভয়-গুণ বিশিই। পদাভি মৃষ্ট (পায়ের দ্বারা 

াড়ান ), হষ্ট, ্ ুন্ধ, বা গ্রাসার্থী ক্ষুধার্ত) হইলে, তাহারা অতি ক্রোধ- 

নহকারে দংশন করে। সেই দংশন হিন প্রকার। যথা সর্পিতি 
দিত ও নির্বিষ। কোন বিষজ্ঞ্ বৈদ্য সর্পাঙ্গাতিহতকেও এক 

প্রকার সর্পাহতের মধ্যে গণনা করেন। যে কোন দংশনে একটা ছুইটী 
নথব1 অনেকগুলি দত্তের গভীর চিহ্ন রক্তবিশিষ্ট হইয়। ফুলিয়া উঠে ও 

ংশনের স্থান বিকৃত হয়, অথবা সংক্ষিপ্ত ভবে দন্ত শ্রেণীর চিহ্নযুক্ত 
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হইয়! ফুলিক়্া উঠে, তাহাকে সর্পিত কহে । দংশ-স্থানে রক্ত, নীল 

গীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃশ্ত হইলে রদিত বলা ষায়। এই দংশনে অন্ন 

বিষ থাকে। যদি দংশনের স্থান ফুলিয়া৷ না উঠে ও অল্প-দুষিত-রক্ত 

বিশিষ্ট হয় ও রোগী প্রকৃত অবস্থায় থাকে, এৰং অল্প বা অধিক দংশ- 

নের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাকে নির্বিষ-দংশন বলে। ভীক্ ব্যক্তির অঙ্গে 
কোন প্রকারে সর্প পতিত ব সংলগ্র হইলে ভয় প্রঘুক্ত বায়ু কুপিত 

হুইয়] শরীরে ফুলা জন্মায় । তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত বলে। সর্প 

পীড়িত ব! উদ্বিদ্ব হুইয়| দংশন করিলে, তাহ! অল্প-বিষ-বিশিষ্ট দংশন 

বলিয়। জানিবে। অতিশয় বৃদ্ধ সর্প দংশিলে, অথবা স্বর্ণ দ্বেবত! 

্রহ্গর্ষি বঙ্গ বা সিদ্ধগণ নিসেবিত স্থানে দংশন করিলে, অথবা দংশন 

কালে বিষস্ব ওষধ শরীরে সংলগ্ন থাকিলে শরীরে বিষ সঞ্চরণ 

কিরে ন1। 

যে সকল সর্পের মন্তকে রথাঙগ; লাঙ্গল ছত্র; শ্বস্তিক অথব। অস্কুশের 

চিহ্ধ থাকে তাহাদিগকে দব্বাকর বলে। তাহার। ফণাবিশি্ ও 

শীপ্রগামী॥। যাহার! বিবিধ প্রকার মওডলাকারে চিত্রিত; স্থল ও মন্দ- 
গামী ও দীপ্ত সৃর্য্যের স্তায় আভাবিশিঞ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী বলে। 

চিকচিক্কে ও শরীরের উদ্ধাধোভাগে বিবিধ বর্ণের আজির দ্বার! চিত্রিত 

ষে সকল সর্প, তাহাদিগকে রাছিমন্ত বলে। মুক্তা অধব1 রৌগ্যেয 

নায় আভা-বিশিষ্ট, তাহাদিগকেও রাজিমস্ত ৰলে। যেসকল সর্পের 

শরীর স্থুগন্ধ ও সুবর্ণের স্তার আতা-বিশিষ্ট, তাহাদিগকে ত্রাঙ্গণ জাতি 

বলা যায়। যাহার! ক্সিপ্ধ-বর্ণ (চিকৃচিকে ) বিশিষ্ট ও শীঘ্র কুপিত হুয়,* 

তাহার! ক্ষত্রিয় জাতি। যাহার্দেগের শরীরে চন্ত্র কু্য ছত্র বা পদ্মের 

সায় আকৃতি থাকে, অথব। যাহাদিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ লোহিত ধুত্র ব৷ 

পারাবতের ভ্টায় বর্ণবিশিষ্ট ও বদের ন্যায় দৃঢ় হয়, তাহাদিগকে বৈশ্য 
জাতি বলা যায়। ঘাহারা মহিষ হুত্ত্রী অথব1 অন্ত প্রকার বর্ণ বিশিঞ 

ও ঘাহাদিগের ত্বক অতিশয় পরুষ (তেল পারা নয়), ভাহাদ্দিগকে 
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শৃক্র জাতি বলা যায়। দব্বীকরের দংশনে বাধু কুপিত হয়, মওলীর 

দৎশনে পিত্ত কুপিত হয়, রাজিমন্তের দংশনে স্লোম্ম। কুপিত হয়। হে 

সর্প জসবর্ণ জাতির সমাগমে জন্মে তাহার বিষে ছুই দে€ষ কুপিত হস । 

সেই দোষের লক্ষ বিবেচন। করিয় সর্পের পিতা মাতার লাতি জানা 
বায় । রজনীর শেষ ভাগে চিত্রা-্গাতি বিচরণ করে| এবং অবশিষ্ট 
ভাগে মগুলী-জাতি বিচরণ করে । দবর্বীকর জাতি দ্বিবাতাগে বিচরণ 
করে। ঘব্ধীকর তরুণ, মণ্ডলী বৃদ্ধ, এবং রাজিযত্ত যধ্য-রয়স্ক হইলে 
দংশন মৃত্য-ছেতু হয়। সর্প যদ্ধি নকুলের দ্বারা আকুলিত কিম্বা জল ৰা 

ব্রাঙ্গণ কর্তৃক অভিহত হয়, বা কশ, বালক, ৭ বৃদ্ধ, ঘুত্ত-বক (নূতন 
খোলান ছাড়া ) অখব]। তীত হয়).তবে তাহার বিশ্ব অল্প হয় জানিবে। 

দবর্বাকর যথ1,_-কষ্ণসর্প, মহারুষ্। কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোতঃ 

মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শংখপাল, লোহিত্তাক্ষ, গবেধুৰক। পরি- 

সর্প, খণ্ফণ1, ককুদ, পদ্ম, মহাপস্ম, দর্ভপুষ্প, দপ্িমুখ, পুগুরীক, ক্রুকুটি- 

মুখ, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, খজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ, 
আশীবিষ। এই ছাব্বিশ প্রকার ফণ।-বিশিষ্ট সর্প । 

মণ্ডলী বথা__আদর্শমগল শ্বেতমণডল রক্তমণ্ল চিন্রমণ্ডঝস পৃষতঃ 

রোধ-পুষ্প, মিলিন্দক গোনস বৃদ্ধগোনস পৰস মহাপনস বেণুপব্রক 

শিশুক মদন পালিংহির পিঙ্গল তন্তক পুষ্পপাঞ্ড যডগে! অগ্িক ৰক্র 
কৃষায় কলুষ পারাবত হস্তাভরণ চিত্রক এণীপদ। 

রাজিমস্ত যথা,-পুগুরীক রাজিচিত্র অনগুলরাজি বিন্দুরাজি কর্দ 

ক্ণশোধক সর্ষপ শ্বেতহনু দর্ভপুষ্প চক্র গোধুষ কিক্িলাদ। 
নির্কিষ সর্প যথা,___-গলগোলী শৃকপত্র অজগর দিব্যক বর্ষাহিক 

পুষ্প-শলী জ্যোতিরথ ক্ষীরিক পুষ্জাক অহিপাতক্ষ অন্ধাহি গৌরাহি 

বৃক্ষেশয় । 

বৈকরঞ---তিন প্রকার বৈকরগ্জ। বৈকরঞ্জ এবং দব্বাকর 
গ্রভৃতির পরম্পরের সমাগমে উৎপন্ন থা, মাক্ুলি পোটগল ও 
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শ্নিগ্ধরাজি। কৃষ্ণদর্প ও গোনসের সমাগমে মাকুলি, রাজিল ও 

গোঁনসীর সমাগমে পোটগল, এবং কৃষ্ণ সর্প ও রাজ্িস্তের সমাগষে 

নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয় । তাহাদ্দিগের মধ্যে মাকুলি-জাতি পিতৃ-প্রক্কৃতি 

প্রাপ্ত হয়, ও অপর ছুই জাতি মাতৃ-গ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। 

তিন প্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দ্িব্যেলক রোধপুষ্প রাজিচিত্র পোটগ্লল 

পুষ্পাভিকীর্ণ দর্ভপুষ্প বেল্লিতক এই সপ্ত প্রকার সর্প উৎপন্ন হুয়, 
তাহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার রাজিমন্তের ন্যায় ও অবশিষ্ট চারি 

প্রকার মণ্ডলীর ন্যায় । এই সমুদায়ে অশীতি (৮০) প্রকার সর্প । 

সর্প মাত্রেই, চক্ষু জিহ্বা মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে পুরুষ, ক্ষুদ্র 
হইংল স্ত্রী ও মধ্যবিধ হুইলে নপুঙ্দক হয়। নপুংসকেরা অক্রোধ 

ও মন্দ-বিষ * বিশিই। 

অতঃপর সকল প্রকাঁর সর্পের দংশনের লক্ষণ সামান্যতঃ বল। 

যাইতেছে । দংশন মাত্র চিকিৎসা না করিলে, শাণিত-শস্ত্র বজ 
অথব! অগ্নির ন্যাঁয় বিষ কর্তৃক শীঘ্ৰ প্রাণ নাশ হয়। সর্প-দংশনের 

স্থলে অধিক কথা কহিবার অবকাশ থাক না। 

প্রত্যেক জাতীয় সর্পের দংশনের লক্ষণ বিব্চেন! করিতে গেলে 

সর্প তিন প্রকার। অতএব সেই তিন প্রকারের লক্ষণই বলা! 

যাইতেছে । ইহা রোগীর পক্ষে হিতকর, এবং চিকিৎসার পক্ষেও 

দ্ংশন-বিষয়ক জ্ঞানের ভ্রম জন্মে না। এই তিন প্রকার সর্প- 

দংশনের লক্ষণ বলাতে অপরাপর সকল জাতীয় সর্প ইহাঁদিগেরই 
অন্তর্গত বলিয়া জানিবে। 

দবর্বীকরের বিষ-কর্ৃক ত্বক চক্ষু নখ দত্ত মুত্র পুরীম ও দংশ-স্থান 

কুষণ বর্ণ হয়, এবং শরীরের রুক্ষতা)'মস্তকের ভার, সদ্ধি-স্থানে বেদন।, 

কটা পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্বলতা ভূম্তণ (হাই তোলা, ) কম্প, বাক্যের 
'অবসন্নভাঃ কগদেশের ঘূর্ঘরা শব্দ (গলার ঘড়ঘড়ানি), শরীরের 

+ যে বিষ বিলম্বে সঞ্চারণ করে তাহাকে মন্দ-বিষ বলে। হা 
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জড়তা, শুফ উদগাঁর কাস শ্বাস হিক্কা, বায়ুর উর্দ গতি, বেদন।, 
বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা লালা-আ্রাব, ফেণা নিঃসরণ, ইন্দিয়-কার্ধেযর 

অবরোধ এবং অন্যান্য প্রকার বায়ু জন্য ফাতনা জন্মে । 

মঞ্্লীর বিষ-কর্তক ত্বক ও চক্ষু প্রভৃতির পীত-বর্ণত1, শীতল 

দ্রব্যের অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ দাহ তৃষ্ণা সত্তা মুচ্ছ1 জ্বর, 
উর্ধ ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংসের অবসাতন (টানিলে 

খসিয়া পড়। ), দংশ-স্কানে বেদনা, পীত-বর্ণ দর্শন ও কোপন-স্ব ভাৰঃ 

এই সকল এবং পিত্-জন্য অপরাপর সকল লক্ষণ জন্মে। 
রাজিমস্তের বিষ কর্তৃক ত্বকৃ ও চক্ষু প্রভৃতির শুব্ুতা শীত-জর 

রোম-হর্ষ শরীরের স্তন্ধ-ভাব ও দংশনের স্থান ফুলিয়। উঠা, গাঢ় কফের 

শ্রাব, বমন, নিরস্তর চক্ষুর ক্ড (কুট কুট করা), ক-দেশে ফুলা ও 

ঘুদ্র শখ ( ঘড় ঘড় কর! ) উচ্ছণসের নিরোধ এবং তমো-দৃষ্টি ( অন্ধ- 

কার দেখা ) এই সকল ও কফ-জন্য অপরাপর সকল উপদ্রব খটে। 

পুক্কষ-সর্প দংশন করিলে রোগীর উর দৃষ্টি হয়? স্ত্রীসর্পে দংশন 

করিলে অধো দৃষ্টি হয় ও ললাটের শির! সকল দৃষ্ট হয়ঃ এবং নপুংসক 
সর্পের দংশনে দৃষ্টি তির্ধ্যকভাবে স্থির থাকে। গর্ভিণী সর্পিণীর 
দংশনে মুখ পাতু বর্ণ হয় ও উদরের আধান জন্মে। নব-প্রসূতা 

সর্পের দংশনে শৃলধেদন।, রক্ত প্রত্াব, ও উপনিহ্বিকা ( আঙলজিবের 
রোগ ) এই সকল উপসর্গ জন্মে। গ্রাসার্থ (গ্রাস করিতে অভিলাষী 

এ ক্ষুধার্ত ) সর্পের দংশনে রোশীয় অন্বে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ-সর্পের 

দংশনে বিষের বেগ মন্দ হয়, বাল-সর্পের দংশনে তীব্র হয়ঃ এবং 

নির্বিষ সর্পের দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহু 

বলেন যে অন্ধ-সর্পে দংশন করিলে রোগীও অন্ধ হয়। অজগর সর্প 

গ্রাস করিয়। শরীর ও প্রাণ নাশ করে, বিষের দ্বারা নহে। সদ্য 

প্রাণনাশক যে সকল সর্প, তাহাদিগের দংশনে রোগী শন্ত্র ব। বন্া- 

হতের ন্যায় শিখিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়! ভৃমে পতিত হয়। 
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সকল প্রকার সর্প-বিষের সপ্ত প্রকার বেগ (১)। দব্বাকারের 

বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া! কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং দেহে 
যেন রুষ্-বর্ণ পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে থাকে । দ্বিতীয় বেগে মাংস 

দূষিত হইয়! শরীর অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং শরীরে ফুলা ও গ্রন্থি 
জন্মে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হয়, তৎ কর্তৃক দংশস্থানে ক্লেদ 
জন্মে, মস্তক ভার হয়, ঘর্্ নিঃসরণ হইতে থাকে ও দৃষ্টি স্থির হয়! 
চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ-দেশ প্রবেশ পূর্বক কফজনিত সকল উপদ্রব 
জন্মায়) তদ্বারা তন্দ্রা, লালা-ন্রাব ও সন্ধি-স্থান বিশ্লিষ্ট হয়। পঞ্চম 

বেগে বিষ অস্থি-মধ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে এবং 
পার্শভেদ দাহ ও হিক্কা জন্মায় । যষ্ঠ বেগে মজ্জা-মধ্যে প্রবেশ করে 
ও গ্রহণী অত্যর্থ দূষিত করে, তদ্বার। শরীরের গৌরব অতিসার ও 
হৃদয়ের পীড়া! ও মৃচ্ছ?, এই সকল উপদ্রব জন্মে। সপ্তমে শুক্র-মধ্যে 
প্রবেশ পূর্বক ব্যান-বায়ুকে অত্যর্থ কুপিত করে, লোমকুপ প্রভৃতি 

হুল্ দ্বার হইতে কফ-আ্রাব হয়, কটি পৃষ্ঠ ভঙ্গ হয়, সকল ইন্দ্রিয়-কীর্ষ্যের 
ব্যাঘাত জন্মে, লাল! ও স্বেদ অত্যর্থ নিঃসরণ হয় এবং শ্বাস রোধ 

হয়। 
মণ্ডলীর বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হুইয়! অতিশয় শীতল 

হয়, সর্ব শরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ হয়। দ্বিতীয় বেগে 

মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয়, অত্যর্থ দাহ হয় ও দংশ- 
স্থান ফুলিয়া উঠে । তৃত্তীয় বেগে মেদ দূষিত হয়, এবং তৎ প্রযুক্ত, 
দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, দংশ-স্তানে ক্লেদ ও ঘর, এই সকল উপদ্রব ঘটে । 

(১) রস, রক্ত, মাংস, মেদ, আস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটী ধাতু । বিষ 

শরীরে প্রবেশ করিয়। প্রথমতঃ রল-ধাতু দূষিত করে, রস ধাতু সমস্ত দুবিত হইলে 
রক্ত ধাতু দধিত করে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সপ্ত ধাতু দূষিত করে। এই রূপ এক এক 
ধাতু দূধিত করাকে বিষের এক একটা বেগ বলে । ক্রমান্বয়ে সাতটা ধাতু দুবিত 
কর! প্রযুক্ত বিষের সাত প্রকার বেগ বল। হইয়াছে । 



সশ্র্ত। ২৩ 

চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ-দেশে প্রবেশ পূর্বক জর জন্মায়। পঞ্চম বেগে 
সর্ব শরীরে দাহ জন্মে । যষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্বোক্ত দবর্বাকরের যষ্ঠ 
ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ হয়। 

রাজিমন্তের বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হয় ও তন্বার! 

শরীর পাওুবর্ণ হয়, ঈষৎ শ্বেত-বর্ণের আভাঁষও দৃষ্ট হয় এবং রোমাঞ্চ 
হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়1 অতিশয় পাও বর্ণ হয় দেছের 
জড়তা হয় ও মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ' দূষিত হইয়া 

দৃষ্টি স্থির হয়, দত্ত ক্রিন্ন হয়, ঘন হইতে থাকে এবং নাসিক! ও চক্ষু 

হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়| চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ-দেশে প্রবেশ 
করে, তন্বারা গ্রীবা-সঞ্চালন-শক্তি রহিত হয়ও মস্তক ভার হয়। 

পঞ্চম বেগে বাক্য রহিত, কম্প ও জর হয়। যষ্ঠ ও সপ্তম বেগেপুর্ববের 

ন্যায় লক্ষণ হয়। 

_ দেহ-মধ্যে রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জ। শুক্র এই যে সাতটী 
ধাতু আছে, ইহাদ্িগের এক একটিকে অতিক্রম করিয়। বিষের এক 

একটী বেগ জন্মে । বিষ বাযু-কর্তৃক নীত হুইয়! ষে সময়ের মধ্যে 

পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে সেই সময়কে বেগাস্তর বলে। 
পশুদিগকে সর্পাধাত হইলে, প্রথম বেগে অঙ্গ স্কাত হয় এবং তাহার! 

দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে থাকে । দ্বিতীয় বেগে লালাআ্াব হয়, অঙ্গ 

কৃষ্ণ বর্ণ হয়, ও হৃদয়ে পীড়া জন্মে। তৃতীয় বেগে মন্তকে গীড়। জন্মে, 

এবং ক ও গ্রীবা-ভঙ্গ হয়।. চতুর্থ বেগে তাহারা কাপিতে থাকে, 

নিশ্চেষ্ট হয়, দকস্তের দ্বার দন্ত পেষণ করে ও প্রাণত্যাগ করে। কেহ 

কেহ বলেন পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তিনটা মাত্র বেগ হয়, এবং 

তৃতীয় বেগেই ইহাদিগের প্রাণতর্ঠাগ হয়। পক্ষিদিগের সর্পাঘা 

হইলে প্রথম বেগে তাহার! চিন্তিত ও নিশ্চেষ্ট হয়, দ্বিতীয় বিহ্বল 
হয়, ও তৃতীয় বেগে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন বিষ-কর্তৃক 
পক্ষিদিগের একটা মাত্র বেগ জন্মে। প্রথম বেগেই গাহাদিগের 
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প্রাণ নাশ হয়। বিড়াল ও নকলের শরীরে বিশ্ব অধিক অঞ্চারিত 
৬) স্প্খ ॥ 

পঞ্চম অধ্যায়। 
সি ৯ ০ স্পা 

সর্গদংশনের চিকিৎস1। 

যে প্রক্কার দর্প হউক হস্তে বা পদে দংশন করিব। মাত্রই প্রথমে 
ংশস্থানের চারি অঙ্গুলির উপরে রন্ধন কর! কর্তব্য। চ্ম-রৃক্ষের 

অভ্যন্তরস্থ ছাল গ্রথিত করিয়া! (পাকাইয়।), তন্দ্রা, অথবা অন্ত 

কোন প্রকার কোমল রজ্ছু প্রভৃতির দ্বারা রন্ধন করিবে । বন্ধনের 

হার! বিষ নিবারিত হইলে দেহ-মধো সঞ্চরণ করিতে পারে না। 

তদনন্তর বন্ধনের নিয় দেশ পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে । চুষিয়। 

লওয়! ছেদ করা ও দগ্ধ কর! সর্বত্রই প্রশস্ত । বস্তি-ষন্ত্রের (১) মুখ 

প্রতিপূরিত করিয়া চুষণ কর! হিতকর। অথবা তৎক্ষণাৎ সেই 

সর্পকে কিন্ব। ইষ্টক খণ্ডে দংশন করিলেও উপকার হয়। মণ্ডলীর 

দংশে দগ্ধ করা কদাচ কর্তব্য নছে, কারণ তাহ] পিত্ত-বনুল+বিষ, 

দংশ-স্থামের উষ্ণতা সঙ্ককারে তৎক্ষণাৎ দেহ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 

মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের! মন্ত্রের দ্বারাও বিষ বন্ধন করে। রজ্জু প্রভৃতির 

দ্বার! বন্ধন করিলেও বিষের প্রতিকার হয়। সত্য ও তপোময় মন্ত্রসমূহ 

দেবতা ব্রহ্ষর্ষিগণের বাঁক্য, তন্বার! ছুম্তর বিষ নিশ্চয়ই শীত্র বিনষ্ট হয়৷ 

(১) অগ্যান্ স্থানে যে রূপ বর্ণিত আছে তাহাতে আর্যের পিচকারী অথবা 

শিক্ষার স্যার কোন প্রকার যন্ত্র বাহার করিতেন, তাহাকে বস্তি-যন্ত্র বলিত । 

বিপরীত দিক অর্থাৎ অধোভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া উদ্ধী দিকে পুরণ করাকে 
প্রতিপূরণ বলে। শিঙ্গ। বদাইবার ন্যায় বস্তি-যস্ত্ের এক মুখ দংশ স্থানে বিশ্যপ্ত 
'অপর ষুখ হইতে মুখের ঘ্বার1 টানিন। আকর্ষণ করিলে অধোভাগে দংশ স্থান হইতে 

রক্ত সমেত বিষ আকৃষ্ট হইব! বস্তি-বন্তর-সধ্যে প্রবিষ্ট হয় । 



স্শ্রুত। ২৫ 

সত্যব্রক্ষ-তপৌময় ও তেজোময় মন্ত্রের দ্বারা বিষ যেমন শীদ্র বিনষ্ট 

হয়, ওষধের দ্বারা সেরূপ হয় না । মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রীমাংস 

ও মধু পরিত্যাগ করিতে হয়, জিতাঁহার পবিত্র ও কুশ-শয্যা-শারী 
হইতে হয়, এবং গন্ধ মাল্য প্রভৃতি উপহার জপ এবং হোমের দ্বার! 

দেবতাদিগের পুজা! করিতে হয়। 

বিধি-পৃর্ত্বক গৃহীত না হইলে অথব! শ্বরবর্ণে হীন হইলে, মন্ত্রের 
দ্বার! কার্য্য-সিদ্ধি হয় না, অতএব ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য। বিষ 

সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলে, হস্ত পাদদেই হউক ব1 ললাটেই 
হউক, যে স্থানে দংশন করিয়া থাকে, চিকিৎসা-কুশল বৈদ্য তাহার 

চতুর্দিকস্থ শির! বিদ্ধ করিবে। রুক্ত নিঃসাঁরিত হইলে বিষ অনেক 
পরিমাণে নির্গত হুইয়। যায়, অতএব রক্ত আব করান নিতান্ত কর্তব্য, 

এইটিই ইহার উৎকুষ্ট গ্রতীকার। তদনস্তর দংশ স্থানের চতুর্দিক্ 
আচ্ছর করিয়। অগদের (২) প্রলেপ দিবে, এবং দ্বষ্ট চন্দন ও বেণামূল 
মিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিসেচন করিবে । সর্পের জাতি 

অনুসারে অগদ পান করাইবে। ছুদ্ধ মধু ও ঘ্বৃত প্রভৃতি দ্রর্য 

অগদের অন্থপান। এ সকল দ্রব্যের অভাবে কৃষ্ণ-বর্ণ বল্ীক মৃত্তিকাও 
অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে । অথব! কাঞ্চন-বৃক্ষ শিরীষ আকন্দ 
কিম্বা নফট্কি, এই গুলিও অগদের অন্ুপান হইতে পারে ॥ 

তৈল কুলখ-কলাই মদ্য বা কাঞ্জী পান করিবে না। অন্য যেকোন 

দ্রব্য অতি অন্ন পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পুনঃ পুনঃ বমন্ 

করিবে । বমনের দ্বার বিষ সহজে নির্গত হয়। ফণা-বিশিষ্ট সর্পের 

প্রথম বিষ-বগে রক্ত মোক্ষণ করিবে । দ্বিতীয় বেগে মধু ও স্বত 
সহযোগে অগদ পান করাইবে। ঞ্ভৃতীয় ৰেগে বিষ-নাশক নস্য ও 

অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থ বেগে বমন করাইয়! দ্বত-মধু সংযোগে 
যবের মও পান করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমত বমন বিরেচন 

(২) অগদ পরে বল! যাইতেছে । 



২৬ সুশ্রুত । 

প্রয়োগ করিয়। পরে সীক্ষ শোধনী দ্রব্য প্রদান করিবে। সপ্তম বেগে 

তীক্কষ শিরোবিরেচনের নস্য দিবে, তীক্ষ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে, এবং 

মূর্ধি, দেশে কাঁকপদ (দ্বিভীয় অধ্যায় দেখ) আকারে মস্তক মুগ্ডিত 

করিবে, অথব! সেই স্থানের সরক্ত মাংস তুলিয়া লইবে। 
মণ্ডলীর বিষের প্রথম বেগে রক্ত মোক্ষণ করিবে, দ্বিতীক্ন বেগে 

ত্বত মধু সহযোগে অগ্দ পান করাইবে। তদনন্তর বন করাইয়া 
দ্বত-মধু সহযোগে ষবের মণ্ড গান করাইবে। তৃতীয় বেগে তীস্ষ 

কমন বিরেচনের দ্বারা শণীর শোধন করিয়। পৃর্বোক্ত প্রকার ঘবের 
মণ্ড পান করাইবে। চতুর্থ ও.পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া করিবে। 
ষষ্ঠে কাকোল্যাদ্দি-গণ মধুরগণ (কুত্রস্তান গণব্ণনা ,দখ ) ও ভুগ্ধ 
হিতকর । সপ্তমে বিষ-নাশক অগদের নস্ত হিতকর। 

রাজিমন্তের প্রথম বেগে শোণিত নিঃসারণ করিবে, এৰং 

দ্বত-মধু সংযৌগে অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়। 
পুনর্বার অপদ পান করাইবে। তৃতীয় বেগে বিষনাশকক নত্য ও 

অঞ্জন প্রয়োগ করিবে । চতুর্থে বমন করাইয়া স্বত-মধু সংঘোগে 

বের মণ্ড পান করাইবে। পঞ্চমে শীতল প্রক্রিয়া করিবে । যষ্ভে 

অতিশয় তীক্ষ অঞ্জন, এবং সপ্রমে নস্য, প্রয়োগ করিবে। 

_ গ্রিণী বালক ও বুদ্ধ ইহাদিগের পির। বিদ্ধ ন। করিয়। মৃদু প্রতী- 

কার করিবে । ছাগ বা গর্দভ সপাহত হইলে মন্ুষ্যের নায় তাহা- 

দ্িগেরও রক্ত মোক্ষণ করাইবে । ওষধের যেরূপ পরিমাণ বল। 

যাইতেছে, গে। ও অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, মহিষ ও উদ্ট্রের পক্ষে 

তিন গুণ, এবং হস্তির পক্ষে চতুণ্তণ। পক্দি-দিগের পক্ষে কেবল 
শীতল পরিসেচন ও শীতল প্রলেপ রৈধেয় । অঞ্জনের পক্ষে এক মাষা। 

নস্তে ছই মাষা, পানে চারি মাষা এবং বমনে আট মাষা, পরিমাণে 

ওষধ ব্যবহার কর] কর্তব্য। দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, খতু, 
বিষের বেগ, রোগীর বলাবল, বিষের আঙ্গ-পূর্ব্বিক বেগ ও তাহার 



সৃশ্রত। ২৭ 

শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া, বিবেচন! পূর্বক এই সকল গুলি নির্ণর করিয়! 

চিকিৎসা! করিবে। রোগীর অবস্থা বিশেষে যে যে প্রকার প্রতীকার 
কর] কর্তব্য তাহ! বল] যাইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়া স্থাবর ও জঙ্গম 
উওয় বিষের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে । বিষ-কর্তৃক শরীর 

বিবর্ণ কঠিন ফুল1 ও বেদন। বিশিষ্ট হইলে, পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে 
শীন্ব রক্ত আব করান কর্তব্য। বিষার্ত রোগী, ক্ষুধার্ত বা! বিষ-জন্য 

বাষুপ্রকতি বিশিষ্ট হইলে, বিবেচন] পুর্বক তাহাকে দধি তক্র ঘ্বত 

মধু কিন্বা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিতৃ-জন্য তৃষ্ণা দাহ 
ঘর্ম ও অজ্ঞানত। ঘটিলে, সংবাহন স্নান ও শীতল প্রসেক সহ করিতে 
পারে না, স্থতরাং সেই সকল রোগীকে, এবং মুচ্ছিত ও মত্ত রোগীকে 
তক ওধণেস বা।স। স্পপ্য বাস(৩ব 7 ৬না।পীস তি ৩০) আগ তি আক 

কন্ধ হইয়া কোষ্ঠ-দাহ বেদন। আখ্মান ও মৃত্ররোধ, এই সকল উপদ্রব 
ঘটিলে, বিরেচন করাইবে। চক্ষু-মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে, বিবর্ণ বা 
আবিল হইলে ( ঘোল। পড়িলে ), অথব! বিবর্ণ দেখিলে, অঞ্জন ব্যব* 

হার কর্তব্য । মন্তকের যাতনা, শরীরের গৌরব ও আলশ্ত হনুত্তস্ত 

( চুয়াল ধর! ) গলগ্রহ (গলে বেদনা) এবং অতিশয় মন্যাস্তস্ত (ঘাড় 
না ফেরা) এই সকল উপদ্রব ঘটিলে শিরো-বিরেচন (নস্ত ) প্রয়োগ 
করিবে। চক্ষু উন্মীপিত কারয়। (চাহিয়। ) থাকিলে, জ্ঞান শুন্য ব! 
গ্রীবা ভগ্ন হইলে, বিরেচন-চূর্ণ গল-মধো নলের দ্বার! সঞ্চালিত করিবে, 

হস্ত পদ ও ললাঁটের শিরা সকল তাঁড়ত করিবে [বিদ্ধ করণ পূর্বক 
চুচিয়। রপ্ত নির্গত করিবে ], তাহাতে রক্ত আব না হইলে মুদ্ধি, 
দেশে কাঁক-পদ আকারে ক্ষত করিয়। রক্ত শ্রাব করাঁইবে, অথবা সেই 
স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম তুলিয়? ফেলিবে। অথব! চর্ম বৃক্ষের 
কাথ বা চূর্ণ অগদ সহযেগগে ছুন্দুভিতে [বাদ্য বিশেষ ] লেপন করিয়! 
রোগীর পার্থে বাদন কারবে । জ্ঞান হইলে পর পুনর্ধার বমন 
বিরেচন ও নস্তের দ্বারা ইহার উর্ধ অধ ভাগ সংশোধন করিবে। 



২৮ স্থশ্রুত | 

বিষ নিঃশেষে দেহ হইতে নির্গত করান কর্তব্য । অল্প অবশিষ্ট 

থাকিলেও পুনর্বার ইহার বেগ জন্মে। অথব1 শরীরের অবসন্নতা 

বিবর্ণতা জ্বর কাস শিরো-রোগ ফুল! শোষ প্রতিষ্ঠায় তিমির-রোগ 

(চক্ষু রোগ যাহাতে দৃষ্টি নাশ হয়) অরুচি পীনস, এই সকল রোগ 
জন্মায়। ইহাদিগের মধ্যে কোন একটা রোগ জন্মিলে যে রূপ রোগ 
তদছসারে প্রতীকাঁর করিতে হইবে। বিষের প্রকৃতি ও রোগীর যেরূপ 
উপদ্রব, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে । তদনস্তর বন্ধন মোচন করিয়। 

শীত দ্ংশ-স্থান আচ্ছাদিত করিয়। গ্রলেপ দিবে । দংশ স্থানে শুর 

বিষ থাকিলে পুনর্ধার তাহাতে নেগ জন্মে । এই রূপে চিকিৎসা মন্থ 

ও ওবধের দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও যদি কোন দোষ কুপিত 
জুস, অসপক্য উপ তিতিপস্প পিট ও পলো তি তিন্নি (তল পাজি আস তপু 

প্রভৃতি বায়ু-শীস্তিকর ওষধের দ্বারা বাযুব শাস্তি করিবে, পিত্ত জবর- 

নাশক ক্বাথ দ্বার ও স্নেহ বিরেচনের দ্ব.র পিত্তের শান্তি করিবে, এবং 

এবং মধু সহকারে আরগ্বাদির কাথ-দ্ব রা (১), শ্রেম্মা নাশক অগদের 
দ্বারা, ও তিক্ত রুক্ষ ভোজনের, দ্বারা, কফের শাস্তি করিবে। বৃক্ষ হইতে 

পতন কিম্বা বিপরীত ভাবে পতনের দ্বারা অথবা জলমগ্নের দ্বার। জ্ঞান- 

শৃন্ত হইলে, পূর্বোক্ত রাঁপ বিন-জন্য অজ্ঞান হইলে যে রূপ চিকিৎস। 
করিতে হয় সেই রূপে চিকিৎসা! করিবে । 

গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ লেপের দ্বার প্রলেপ দিলেও 

যদি বিষের দ্বার শরীর স্কীত হয় এবং ক্লিন ও ছর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়ঃ তাহা 

হইলে বিষ কর্তৃক মাংস বিদ্ধ ও ছূর্ন্ধ বিশিষ্ট হইয়াছে ( পচিয়াছে ) 
বলিয়া জানিবে। তৎকালে বিদ্ধ করিলে কৃষ্ণ-বর্ণ রক্ত নিঃসরণ হয়, 

সর্ধদ1া জাল! করে ও পাকিয়া.উঠে, ক্ষত স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্রিনন 

শীর্ণ ছুরগন্ধ বিশিষ্ট মাংস অজজ্র নিঃস্যত হয়, এবং তৃষ্ণা মুচ্ছ? ত্রাস্তি 
দাহ ও জর এই সকল উপদ্রব ঘটে, এই প্রকার রোগীকে দিগ্ধ-বিদ্ধ 

(১) সুত্র স্থান গণবর্ণন!। 
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€(আলেপনের দ্বার! যাহার শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হয়) বলা যায়। এই 
সকল প্রকার লক্ষণ হইয়া! বিষের আতিশয্য প্রযুক্ত ব্রণ জন্মিলে অথব! 

মাকড়সা কর্তৃক দংশিত হইয়া, কিনব] আলেপনের দ্বার! শরীরে বিষ 

প্রবিষ্ট হইয়া, পৃতি-মাংস বিশিষ্ট ব্রণ জন্মিলে, সেই সকল ব্রণ হইতে 
পুতি-মাংস নির্গত করিয়া জলৌকার দ্বার! রক্তমোক্ষণ করাইবে, এবং 

বমন বিরেচনের দ্বারা দেহের উদ্ধ ও অধোভাগস্থ সকল দোষ সংশো- 

ধিত করিয়া, সেই সকল ব্রণে ক্ষীরী (আকন্দ) বৃক্ষের ত্বকের ক্কাথ 

সেচন করিবে । তদনস্তর সেই সকল ব্রণের মধ্যে বস্ত্র-খ পুরিত 
করিয়া তাহার উপরি শীতল ঘ্বৃতাক্ত বিষ-নাশক প্রলেপ প্রয়োগ 

করিবে । দুষিত অস্থি শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্ব-জন্য বিষে প্রথমতঃ 

যে রূপ প্রতীকার করা যায় সেই রূপ প্রতীকার প্রথমতঃ কর্তব্য । 
তদনস্তর নিয় লিখিত অগদ সেবন করাইবে। 

তেউড়ী গুলঞ্চ যষ্টি-মধু রক্ত! (কুঁচের মূল ) লবণ-বর্গ শুগ্ঠী পিপ্- 
পলী মরিচ, এই গুলি উত্তম রূপে চুর্ণ করিয়া ও মধুর সহিত মিশ্রিত 

করিয়া গো-শৃঙ্গের মধ্যে রাখিবে এই অগদ পানে অগ্রনে অভ্যঙ্গে ও 
নন্তে ব্যবহার করিলে বিষ নষ্ট হয়, ইহার নাম মহাাগদ+ ইহার অপ্র- 

তিহুত বীর্য ও ইহাতে বিষের বেগ নষ্ট করে। 

, বিড়ঙ্গ পাঠা (নিমুখা লতা ) ত্রিফলা বমানা হিঙ্ু, তগরপুষ্প, 

ত্রিকটু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সৈন্ধব লবণ ও চিতে সহযোগে মধুর 
সহিত মিশ্রিত করিবে । অনন্তর গোরুর শৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া! শ্ঙলগমন্ 

আচ্ছাদনীর দ্বারা ছাদিতু করিয়া! রাথিবে। পরে এক পক্ষ কাল 

উত্তীর্ণ হইলে ব্যবহার করিবে । ইহাকে অঙ্জিত নামক অগদ বলে। 

ইহার দ্বারা স্থাবর ও জঙ্কম উভয় প্রকার বিষ নষ্ট হয়। 

পুগুরিয় বৃক্ষঃ দেবদারু মুখা শৈলজ কটুকী গেঁঠেলা গন্ধ-তণ 

পদ্প-কাষ্ঠ নাগ-কেশর তালীশ সুবর্চিকা ( জতুক1* ) শোণা-বুক্ষ.এলা- 

* “জতুক।” মালব দেশে এই নামে খ্যাত লত।। 
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ইচ অসিত-সিন্ধুবার (কাল নিসিন্দা) শৈলেয় কুষ্ঠ তগর-পাছুকা 
প্রিয় লোধ বাঁল৷ কাঞ্চন (কাঞ্চন বৃক্ষ) গৈরিক (পীত ব্ণ 

গিরি-মৃত্তিক। ) পিপ্ললী চন্দন ও সৈদ্ধব, ইহাদিগের সুক্ষ চূর্ণ সম ভাগে 

লইয়। মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্বক গো-শৃঙ্গ মধ্যে রাখিবে। ইহ] তাক্ষ্য 
নামক অগদ। ইহার দ্বারা তক্ষকের বিষও নষ্ট হয়। 

জটামাংসী লতা রেণুক ত্রিফল স্ুরঙ্গী (নিসিন্দা ) রক্ত1 (কুঁচের 

মূল) লতা-যষ্টি € মঞ্জি্) পল্পক ( পদ্মস্কাষ্ঠ ) বিড়ঙ্গ ভালিশ স্থগন্ধ 

(এলবালুক) এলাইচ কুষ্ঠ পত্র (তেজ পত্র) রক্তচন্দন ভার্গী (বামূন হাটা) 

পাঠা (নিমুখ-লতা) পটোল অপামার্গ মুগাদনী (পীত দণ্ডোৎপল ) 

(কর্কটা কর্কট-বীজ)কৃষ্ণবর্ণ তেউড়ী, অশোক গুবাক স্থুরসী-ফুল ভেলার 

ফুল এই সকলের চূর্ণ স্বর্ণ মাক্ষী এবং বরাহ গোধ! ময়ূর শল্পক বিড়াল 
হরিণ ও নকুলের পিত্ত, সমস্ত একত্র করিয়া গো-শৃঙ্গ মধ্যে স্থাপন 

করিবে । খবভ নামক এই অগদ যে পুণ্যবান মহাতআ্মার গৃহে থাকে; 

সে গৃহে কোন প্রকার সর্পই বিষ ত্যাগ করে না, কীটের ত কথাই 
নাই। এই অগদ পটহ (ঢাক) বা ভেরীতে লেপন করিয়া বাদন 

করিলে বিষ নু হয়। পতাকাঁতে লেপন করিয়! দর্শন করাইলে বিষ 

কর্তৃক অভিভূত রোগী নির্বিষ হয়। 
লাক্ষা রেণুক বেনামূল প্রিয়ঙ্গ শিগ্র (সজনা বৃক্ষ ) মধুশিগ্রু (রক্ত 

সজিন1) যষ্ট মধু এলাইচ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে হরিদ্রার সহিত 
মিশ্রিত করিয়! ঘ্ৃত মধু সহযোগে পূর্বের ন্যায় গো শৃঙ্গের মধ 

স্থাপন করিবে । ইহাকে সঞীবনী নামক অগদ বলে। পানে নস্ত 

ও অঞ্জনে ইহা প্রয়োগ করিলে মৃত-কলপ রোগীও আরোগ্য হয়। 

শ্লেক্মাতক (চালতা ) কটফল মাতুলুঙ্গ শ্বেতা (অপজিতা) গিরিহুব। 

(গিঙ্রি মুত্তিকা), কিণিহী (অপামার্গ) শর্করা, এই সকল দ্রব্য নটে- 
শাকের সংযোগে সেবনে দব্বীকর ও রাজিমস্তের বিষ নষ্ট হয়। 

ইহাকে দুখ্য নামক অগদ বলে। 
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প্রাক্ষা রান্সা গিরি মৃত্তিকা সমঙ্গ। (মঞ্জিষ্ঠা) ইহারা প্রত্যেকে 
সমভাগ, কপিথ বিল্ দাড়িম ও সুরসা-পত্র ইছাদিগের প্রত্যেকের 

ছুই ভাগ, এবং অসিত-সিন্ুবার অস্ফোটে র মুল ও মনঃশিল! প্রত্যেকে 
অর্ধ ভাগ, এই অগদ মধু-সহযোগে প্রয়োগ করিলে মণ্ডলীর বিষ 

বিশেষ রূপে নষ্ট হয়। বংশত্বক (বাশের গায়ের নীল) আরা 

আমলক কপিথ ত্রিকটু শুক্ু-বচ কুষ্ঠ করঞ্জ-বীজ তগর শিরীষ-পুষ্প 

গেরোঁচনা ও কৈটধ্য (নফট্কী), এই অগদ, লেপ অঞ্জন ও নস্তে 

ব্যবহারু করিলে মাঁকড়স৷ উন্দুর এবং সর্পের ও অন্যান্য কীটের বিষ 
নষ্ট হয়। বর্তী অঞ্জন ও নাঁভিলেপের দ্বারা ইহা প্রয়োগ করিলে 
পুরীষ মূত্র বাধু ও গর্ভরোধ নাশ হয়। শিরীষ-পুষ্পের অঞ্জন ও 
নস্তের দ্বার! চন্খকোথ রোগের ও পটোল রোগের চক্ষু-রোগ বিশেষ) 

শাস্তি হয়। মূল পুম্প অস্কুর বন্কল ও বীজ এই সর্ব সমেত শিরীষ 
বৃক্ষের কাথ ত্রিকটু-চূর্ণ সহযোগে গাঢ় করিয়। সেবন করিলে বিষের 
বিশেষতঃ কীট-বিষের শাস্তি হয়। 

কুষ্ঠ ত্রিকটু দারু হরিদ্রা মধুক (মৌল ) লবণদ্বর (সৈন্ধব ও সাসুদ্র) 
মালতী নাগ-পুষ্প এবং মধুর বর্গের অন্তর্গত সকল দ্রব্য (স্থত্র-স্থান 

গণবর্ণনা ।) এই সকল দ্রধ্য কপিখ-রস শর্করা ও মধু সহযোগে প্রয়োগ 

করিলে মুষিকার বিষ বিশেষ রূপে নষ্ট হয়। 

সোমরাজের ফল ও পুষ্প কটভী (নফট্কী) নিগুশী বৃক্ষ চোরক 

(পিড়িংশাঁক ) বরুণ-বৃক্ষ, কুষ্ঠ, সর্বগন্ধ। ( চত্জ্জাতক * ) চাঁমকষ।, 

শিরীষ পুষ্প, আরগুধের €সোদালের) পুষ্প, অর্ক-পুষ্প প্রিয় পাঠ! 
০০০ 

* চত্তজ্জাতক” চত্তর্জাতক দুই মুত আছে। ককেকাল লবঙ্গ অগ্ডরু ও 
শিহলকঃ এবং গুড়ত্বক এলাইচ তেজপত্র নাগকেশর। শেষোক্ত রাজনির্ধপ্টের 
মতটিই প্রশস্ত। 

দববাকর-__যে সকল সর্পের ফনা আছে। 
মগুলী-_ষ|হাদিগের শরীরে মগলাকার দাগ আছে, ইহাকে বোঁড়া জাতি বলে। 
রাগিমন্ত--যাহাদিগের শরীরে বিচিত্রবর্ণ আছে। যথা লাউডগা, কালনাগিনী। 



৩২ সশ্রেত। 

(নিমুখা লত1), বিড়ঙ্গ আম অশ্বস্তক ( অগ্রকুচা) ভূমি-কুরুবক, এই 

সকল গুলিরই এক রস। ইহাদিগের মধ্যে কোন একটা ছুইটী 

কিম্বা ততোধিক দ্রব্য একত্র করিয়। সেবন করিলে বিষের শাস্তি হয়। 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
০৫১ 

মুবিক-কপ্প । 
পৃর্ব্বে বল! হইয়াছে যে মৃষিকদিগের শুক্রে বিষ। নাম লক্ষণ ও 

চিকিৎসা ভেদে তাহারা অষ্টাদশ প্রকার। তাহাদিগের নাম যথ! 

লালন, পুত্রক, কৃষ্ণ, হংসির, চিন্কির, ছুছুন্দর, অলস, কষায়-দশন; 

কৃলিঙ্গ, অব্িত, চপল, কপিল; কোকিল, অরুণ, মহারুষঃ, শ্বেত» মহা- 

কপিল কপোত-বর্ণ। ইহাদিগের শুক্র শরীরে সংলগ্র হইলে অথবা 

ইহার! শুক্র-সংস্পৃষ্ট নখ দন্তাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে রক্ত 

দূষিত হইয়া! শরীরে গ্রন্থি শোঁফ মণ্ডল সমূহ অথবা পীড়কা-যুক্ত 

মণ্ডল-সমৃহ (কেবল চাঁক! চাকা দাগ অথবা ছোট ছোট ফুরকুনি বা 

দাড়-যুক্ত চাক চাক? দাগ) জন্মে, এবং উগ্র পীড়ক1 (অতিশয় যাতনা- 

দায়ী ব্রণ), বিসর্প (দদ্রর ন্যায় রোগ ) সন্ধি স্থানে যাতনা, তীত্র 

বেদনা, জ্বর ম্চ্ছ দৌর্বল্য অরুচি শ্বাস বমনেচ্ছা ও লোমহর্ষণ এই 

সকল উপদ্রব ঘটে । মূণ্যকের দংশনের এই সকল লক্ষণ সংক্ষেপে 
বল! হইল, এক্ষণে বিস্তার পূর্বক বল! যাইতেছে । 

লালনের বিষে লাল! শ্রাব হিক্কা ও বমন হয়। তাহাতে নটে 

শাকের কন্ক মধু সংযোগে সেবন করিবে। পুত্রকের বিষ-কর্তক 
শরীর অবসন্ন ও পাগ,-বর্ণ হয় এবং অঙ্গে মৃষিক সাবকের সদ্দশ 

গ্রন্থি জন্মে। ইহাতে শিরীষ ও ইন্তুদির কল্ক (১) মধু সহযোগে 
লেহন করিবে । ক্বষ্ণ-মুষিকের বিষ-কর্তৃক স্বভাবতঃ, বিশেষতঃ 

সস পাপা 

(১) শিলে বাটা প্রব্যকে কল্্ক বলে। 



স্থশ্র্ত। ৩৩ 

মেঘাচ্ছন্ন দিনে রক্ত বমন হয়। ইহাতে শিরীষ ফলের ও কুষ্ঠের 
(কুড়ের) রস কিংগুক ভক্মের সহযোগে পান করিবে। হংসির 

মৃষিকের বিষে অন্নে অরুচি জুত্তণ এবং লোমাঞ্চ ও দস্ত-হর্ষণ 
হয়। ইহাতে রোগীকে প্রথমতঃ বমন করাইয়া! আরগ্বধাদিগণের 

(স্ত্র স্থান গণবর্ণনা)* কাথ পান করাইবে। চিক্কিরের বিষকর্তৃক 

মাথার যাতনা শোফ হিক্ক। ও বমী এই সকল উপদ্রব জন্মে। 

ইহাতে পৃর্বরের ন্যায় চিকিৎস1 করিবে, অধিকন্ত জালিনী (বিলে) 
মদন (ময়না! ফল) ও অঙ্কোটের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। 
ছছুন্দরের বিষে মল-ভঙ্গ ও গ্রীবা স্তত্তিত হয়, ও সর্বদা হাই উঠে। 
ইহাতে যবক্ষার, এবং গোরক্ষ ও বৃহতীর ক্ষার সেবন করাইবে। 
অলসের বষ কতৃক গ্রাব1 স্তব্ধ, বায়ুর উদ্ধগতি, দংশ স্থানে বেদনা, 

এবং জবর হয়। ইহাতে ঘ্বত-মধু সহযোগে মহাগদ লেহন করিবে। 
কষায়-দত্তের বিষ-কর্তৃক নিদ্রা হয়, হৃদয় শুষ্ষ হয়, এবং শরীর কশ 
হয়। ইহাতে শিরীষ বৃক্ষের সার ফল ও ত্বক, মধু সহযোগে লেহন 
করিবে । কুলিঙ্গের বিষ-কর্তৃক দংশ-স্থানে বেদন। ফুল1 ও দীর্ঘ 
রেখ! জন্মে । মুগানি ম্্রসানি, এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ সিন্ধুবার (নিসিন্দে), 

মধু সহযোগে লেহন করিবে। অজিতের বিষ-কর্তৃক বমী মুচ্ছ? 
ও হৃদ্গ্রহ (হৃদয়ে বেদনা) জন্মে, এবং চক্ষু কৃষ্ণ বর্ণ হয়। ইহাতে 
মনসা আঠার সহিত কৃষ্ণ বর্ণ তেউড়ি পিষিয়৷ মধু সংযোগে লেহন 
করিবে । চপলের বিষ-কর্তৃক বশী মুচ্ছ ও তৃষ্ণা জন্মে। ইহাতে 

দেবদার ও ভ্রিফলা-মূলের সহিত মধু সংঘুক্ত ত্রিফল1 লেহন করিবে। 
কপিলের বিষ কর্তৃক দংশ স্থান ক্ষত হয়, জর হয় ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে । 

জজ 

* আরখবধাদিগণ | পসৌদাি, ময়না ফল, সেয়াকুল, কুড়চী, নিমুক লতা 
কণ্টকী গোক্ুরী পারুল মুর্বালত৷ ইন্দ্রযব ছাতিম পীত-বাঁটী, নীল ঝাটা, গুলধঃ, 
চিতা, মহাকরঞ্ ডরকরঞ্জ পটোল, চিরেতা এবং কৃষ্ণ জিরে। ইহাদিগকে 
আরঘ্বধাদ্দিগণ কহে। 



৩৪ শ্রশ্রুত। 

ইছাতে ত্রিফল। অপরাদ্িত] ও পুনর্নবা মধু সহযোগে লেহন করিবে । 
কোকিলের বিষ কর্তৃক শরীরে উগ্র গ্রন্থি জন্মে এবং অতিশয় জর ও 

দাহ হয়। ইহাতে ভেক ও নীল-বৃক্ষের কাথে ঘ্বত পাক করিয়া! পান 

করিবে । অকণের বিষে বায়ু কুপিত হইয়া বায়ু-জন্য, মহাকৃষ্ণের 
বিষ-কর্তৃক পিতৃ-দন্ত, শ্বেতের বিষ-কর্ক কফ-জন্ঠ, মহ! কপিলের 

বিষ-কর্তক শোণিতজন্ত এবং কপোত বিষ-কর্তক এই চারি দোষ 

জন্যই, বিবিধ প্রকার পীড়া জন্মে দংশ-স্কানে মণ্ডলাকার গ্রন্থি জন্মে, 

তাহা কঠিন হইয়া ফুলিয়৷ উঠে ও তাহাতে উগ্র পীডকা সকল জন্মে । 

ইহার ওষধ,_দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে ছুই সের লইবে, পরে করগ্র 

আরগ্ধ(সৌদাল) ব্রিকটু বৃহতী অংগুমতী (শালপানী) ও শালপানী * 
এই গুলির ক্বাথ প্রস্তত করিবে । তেউড়ী তিল গুলঞ্চ চক্র মৃত্তিকা - 

যুক্ত সর্পগন্ধা (গুগ্গুল) কপিখ ও দাড়িমের ত্বক, এই সকল গেষণ 

করিয়া, পূর্বোক্ত ক্কাথের চতুর্থাংশ থাকিতে সকল একত্র করিয়া মুছ 

অগ্নিতে পাক করিলে । ইহতে অরুণ প্রভৃতি শেষ পঞ্চ প্রকার 

মৃষিক বিষের শাস্তি হয়। কাকাদনী অথবা কাকমাঁটী (গুড়কামাই) 
এই উভয়ের কোন একটীকে তাহার আপন রস পেষণ করিয়া! সেবন 

কর! সকল প্রকার মৃষিক বিষের পক্ষেই প্রশস্ত । মৃধিক বিষে 

ংশ-স্বান দগ্ধ করিয়া রক্ত শ্রাব করাইবে, ও পরে শিরীষ হরিদ্রা কুষ্ঠ 
কুষ্কৃম ও গুলঞ্চ একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে । কোঁশাতকী গেঁঠেলা ও 

আসক্কোটের কাথ পান করিয়া ঘমন করিবে । গেঁঠেলা এবং কোঁষ- 

বর্তীর মূল, মদন ফল ও দেবদালী ফল (দেবতাঁড় বা ঘাঘর বেল) দধির 
সহিত পাঁন করাইয়া বমন করাইবে। বচ দেব্দালী ও গোমুত্রপিষ্ট- 
কুষ্ঠ পূর্বের ন্যায় দধির সহিত সেধন করাইয়া বমন করাইবে। ত্রিবৃৎ 

দন্তী ও ব্রিফলার কল্্ক বিরেচনা্থ প্রয়োগ করিবে। শিরো-বিরেচনে 
* কোন ওষধে এক দ্রব্য দুইবার বল! হইলে সেই জ্রব্যের ছুই ভাগ লইতে 

হইবে। 



সঞ্রত। ৩৫ 
শিরীষের কাষ্ঠ ও ফল ব্যবহার করিবে। ত্রিকটু প্রভৃতি ও গোময়-রস 

অঞ্জনে ব্যবহার করিবে । কপিথ ও গোময়-রস মধু সহযোগে লেহন 

করিবে । অথবা রসাঞ্জন হুরিদ্রা ইন্দ্রধব ও কটবী মধু-সংযোগে লেহন 
করিবে। অথবা অতিবিষাঁর কাথ মধু-সংযোগে প্রাতঃকালে লেহন 
করিবে । তওুলীযকের (নটের শাকের) মূল সহ ঘ্বত পাক করিয়। 

পান করিবে । অর্ক মূলের কাথ অথর! কপিথের মূল ত্বক অঞ্কুর পুষ্প 

বীজ ইহার্দিগের ক্কাথ বা কল্্ক সেবন করিবে । মৃষিকের বিষ নির্গত 
হইলেও মেঘাচ্ছন্ন কালে প্রায় কুপিত হয়, তাহাতে দূষী বিষের 
ন্যায় প্রতীকার কর্তব্য | মুষিক-বিষ-কর্তৃক ব্রণ হুইলে তাহাতে 

যাতন। থাকুক বা ন। থাকুক, ত্বণ-রোগের ন্যায় তাহার চিকিৎস! 

করিবে । র 

শৃগাল কুকুর তরক্ষু তল্ল,ক ব্যাপ্ত প্রভৃতির সংজ্ঞা-বাহিনী ধমনীর 
অন্তগত বায়ু যৎকালে শ্রেম্সা কর্তৃক দূষিত হয়, তৎকালে তাহাদিগের 

জ্ঞান থাকে না ও লাল! শ্রাব হইতে থাকে, এবং অতার্থ বধির ও 

অন্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয়। সেই উন্মত্ত অবস্থায় 

তাহার! দস্তের দ্বারা দংশন করিলে, দংশ-স্থান স্পন্দ হীন ও তাহ! 

হইতে কৃষ্ণ বর্ণ শোণিত শ্রাব হয়; এবং দিপ্ধ-বিদ্ধ অর্থাৎ লেপনের 

দ্বার বিষ প্রবেশ করিলে যে রূপ তৃষ্ণা মৃচ্ছ? ত্রাস্তি দাহ জর প্রভৃতি 
উপদ্রব জন্মে, ইহাতেও সেই সকল উপদ্রব ঘটে। যে পশু কর্তৃক 

দষ্ট হয়, তাহার স্তায়ই রোগীর কার্ধ্য-প্রবৃত্তি ও স্বর হয়। এমত স্থলে 

বহুবিধ প্রতীকার করিয়াও রোগী রক্ষা পায় না। যে প্রকার পণ্ড 

কর্তৃক দষ্ট হয়, জলে বা আদর্শে ষদি সেই রূপ পশু দেখে, তবে 

সেইটা অতিশয় ছুর্লক্ষণ বলা যাঁয় । £জল দেখিয়া অথব। জলের নাম 
মাত্র শুনিয়। যে রোগী অকন্মাৎ ত্রাসিত হয়, তাহাকে জল-ত্রাস বল! 

যায়। এইটীও অতি ছুর্লক্ষণ। পূর্বোক্ত উন্মত্ত পশুর দ্বার দষ্ট ন! 
হইয়াও যদি জল-্রাস জন্মে, সে রোগী কদাচ রক্ষ। পায় না, কি! 



৩৬ স্ঞুজত। 

স্স্থ অবস্থায় নিদ্রিত বা জাগ্রত হইয়াই সহসা জলব্রাস জন্মিলেও 

রোগী রক্ষা পায় না। | 

পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত পণ্ড কর্তৃক দষ্ট হইলে রক্তশ্র/ব করাইয়। দংশ-স্থান 
দ্বত যোগে দগ্ধ করিবে । পরে সেই স্থানে অগদ লেপন, ও গব্য ত্বৃত 

অথব। পুরাতন ঘ্বত পান করাইবে। অর্ক-ক্ষীর-ষোগে (আকন্দ 

আটার সহিত) শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে । অপরাজিত ও 

পুনর্ণবা ধুস্ত,র (ধুতরা) সংযোগে সেৰন করাইবে। মাংস তিল 

তৈল রূপিকার (শ্বেত আকন্দের) দুগ্ধ ও গুড় একত্র সেবন করা 

ইবে। ইহাতে ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ নষ্ট করে) 
শরপুজ্ধের (শর-কাণ্ড বা শর.গাছ) মুল দুই তোল, ধুস্ত,র মুল 

এক তোলা, তও্ুলের সহিত তগঙুলোদকে পেষণ করিয়! ধুস্ত,র পত্রে 

চারিদিক আবৃত করণ পূর্বক পিষ্টক প্রস্তত করিবে । অলর্কের (ক্ষিপ্ত 

কুকুরের ) দংশনে, রোগীর শরীরে বিষ কুপিত হইবার পুর্ব্বে সেই 
পিষ্টক খাওয়াইবে। এই ওষধ পরিপাক হইবার কালে অন্যান্য বিকার 

জন্মায় । শরীরে হিম লাগে, এরূপ গৃহে বোগীকে রাখিবে, কিন্তু সে 

গৃহে জল না থাকে । শরীরে শিশির লাগিলে সেই সকল বিকারের 

শান্তি হয়। বিকার নিবৃত্ত হইলে অপরাহে রোগীকে শান করাইয়।, 

শালি অথব। যাট্ধান্যের অন্ন উষ্ণ ছুপ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। 

দংশনের তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে এই ওষধ পুর্বোক্ত নিক্নমে অদ্ধ 

মাত্রার সেবন করাইবে। ইলাতে অলর্ক বিষ একান্ত নষ্ট হয়। 
যে রোগীর বিষ স্বয়ং কুপিত হয় সেরক্ষা পায়না । অতএব 

শরীরে বিষ আপন। হইতে কুপিত হইব।র-পূর্বেই ইহাকে শীস্্র কুপিত 
করান কর্তব্য । শীতল জল-পুর্ণ কলসী সমূহে বীজ রত্ব ও ওষধ স্থাপন 
পুর্ব্বক নদীত্তীরে বা চতুষ্পথে মন্ত্রপুত করিয়। রেশগীকে স্নান করাইবে। 
পিণ্যাক € তিলবাট1) মাংস ও দধি এই বলি, বিচিত্র মাল্য এবং পক 

ও অপক মাংস, এই সকল ভ্রর্য অলকাধিপতি যক্ষ-রাব্গকে এই বলিয়। 



সুশ্রেস্ত | ৩৭ 

নিবেদন করিবে; হে সারমেয় গণাধিপ আমার এই অলর্ক বিষ আপনি 
সত্বর নির্বিষ করুন। স্নানের পর রোগিকে তীক্ষ বমন বিরেচন মেবন 
করাইবে। কারণ, অসংশোধিত দেহে দংশ-স্থানের ব্রণ পুরিয়। উঠিলেও 

বিষ কুপিত হয়। কুকুর প্রভৃতি যে সকল ব্যালের বিষ বল! হুইল, 
তাহাতে বাঁতপিত্ত কুপিত হয়, অতএব রোগী তাঁহাদিগের স্কায় 

কাধ্য ও শব করে। এরূপ অবস্থায় বহুবিধ প্রতীকার করিলেও 

রোগীর অচিরে মৃত্যু হয়। পূর্বোক্ত ব্যালদিগের স্বাভাবিক অবস্থাতেও 

নথ বা! দত্তের ্বর1 ক্ষত হুইলে বায়ুর প্রকোপ হয়, অতএব সেই স্থান 
মর্দন করিয়া তাহাতে ঈষৎ উষ্ণ তৈল সেচন করিবে । 

সপ্তম অধ্যায় । 
ওষধ প্রকরণ । 
ক্ষার অগদ। 

ধৰ (ধোয়৷ গাছ) অশ্বকর্ণ (লতা শাল) তিনিশ পলাশ পিচুমর্দদ 

(নিস্ব) পাটলি (পারুল) পারিভদ্রক (দেরদাঁর) আত্ম উড়ুগ্র (ষক্ঞ 
ডুমুর) করহাট (ময়ন! বৃক্ষ) ককুভ (অঙ্জুন) সর্জক (সাল) কপীতন 
(আতম্রাতক বৃক্ষ) শ্রেম্সাতক (চালতা গাছ) অস্কোট (ধল আকোড়) 
আমলক প্রগ্রহ (ছোট পসৌদণল) কুটজ শমী (শাই গ্রাছ) কপিখ অশ্ন্তক্ 

(আমল কুচ) চিরবিল্ (ডের করঞ্জ) মহাবৃক্ষ (নুহী বৃক্ষ) অরুষ্কর 

(ভল্লাতক বৃক্ষ) অরলু (শোন! গাছ) মধুর মধশিগু রেক্ত শজিনা) 

শাক (সেগুণ বৃক্ষ) গোজী (দারিয়! শাক) ূর্্বা তিল্ক (লোধ) হুক্ষুরক 

(কুলিয়া খাড়া) গোঁপঘণ্টা (শেয়াকুল) অরিমেদ (গুয়ে বাবলা), এই 
সকলের ভন্ম গোমৃত্র সহযোগে ছ্ষার প্রস্তুত করনের প্রণালীতে * 

আঁবিত করিয়। (বস্ত্র ছাকিয়1) পাক করিবে; পিপ্পলী মুল তু 
সপ 

* স্ুশ্রুতের শুত্রস্থানের ক্ষারপাকের বিধি দেখ। 



৩৮ স্্ুচত। 

শীষক (নটে শাক) বরাল (অক্ন বেতস) চোচক (গুড়ত্বক) মগ্রিষ্ঠা 

করঞ্জিক (অঙ্প করঞ্জ যাহ] খায়) গজ-পিপ্পলী মরিচ উৎপল শ্যাম- 

লতা! বিড়ক (বিট লবণ) বূল অনস্ত। (অনস্ত মূল) সোম (মোম লতা) 

তেউড়ি কুস্কুম শালপর্ণী কেওড়া শ্বেত সর্ষপ বরুণ-বৃক্ষ সৈম্ধব লবণ 
পাকুড় হিজ্জল-বৃক্ষ গাব-ভ্যারেণ্ড বেতস মুষিকপর্ণা ছাতিমের ভাট! 
হাতি-শু'ড়া আতইচ পঞ্চশিরা-হরীতকী ভদ্রদারু কুষ্ঠ হুরিদ্রা বচ ও 

লৌহ্-চুর্ণ” এই সকল দ্রব্য সেই ক্ষারে প্রক্ষেপ করিবে । পাক শেষ- 
প্রায় হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়! লৌহ কুন্তে রাখিবে। এই ক্ষারের 

দ্বারা ছুন্দুভি পতাক! তোরণাদি লেপন করিবে । তাহাদিগের শ্রবণ 
দর্শন বাস্পর্শে বিষ নষ্ট হয়। ইহার'নাঁম ক্ষার অগদ। শর্করাশ্মরী 

অর্শঃ বাযু-জন্য গুল কাস শূল উদরী অজীর্ণ গ্রহণী অরুচি, সকল প্রকার 
শোফ, ও শ্বাস এই নকল রোগেও সেবন করান যায়। ইহা সকল 
প্রকার বিষের প্রতিকারের পক্ষে উপযোগী । এমন কি এই অগদ 

তক্ষক প্রভৃতি সর্পের তেজের অস্কুশ শ্বরূপ বলিলেও বলা যায়। 

কল্যাণ ঘ্বত। 

বিড়ঙ্গ ত্রিফল। দস্তী দেবদারু হরেণু তাঁলীশ-পত্র মন্ত্রিষ্ঠা নাগকেশর 
উৎপল পদ্ম পদ্মকাষ্ঠি দাড়িস্ব হরিদ্রা। দারুহরিস্ত্া শ্তামালতা অনন্ত-মূল 

শালপর্ণা চাকুলে প্রিয়ঙ্কু তগর-মূল কুষ্ঠ বৃহতী কণ্টকারী এলবালুক 
চন ও গঘান্ষী (রাখাল শশী), এই সকলের সহিত ঘ্বত পাক করিবে। 
ইহাকে কল্যাণ ঘ্বৃত বলে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার বিষ এবং গ্রন্ 
ও জঅপস্মার রোগের নাশ হয়, পাও গরল শ্বাস মন্দামি জবর কাস, এই 
সকল রোগের শান্তি হয় এবং শোষ-রোগী ক্সীণশুক্র ও বন্ধ্যা ইহা 
দিগের পক্ষেও এ ত্বৃত প্রশস্ত । 

অমৃত ঘ্বত। 
অপাঁমার্গ ও শিরীষের বীজ, শ্বেত ও নীল অপরাজিত! এবং 

কাকমাচী গোমৃত্রে পেষণ করিবে। সেই কক্ষে ঘ্বৃত পাক করিলে 
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বিষ-নাশক হয়। এই অন্ত নামক দ্বত মৃত ব্যক্তিকে ও জীনিত 

করে। 

| মহ! সুগন্ধি অগদ । 

রজ-চন্দন অগুরু কুষ্ঠ তগর হুরিচম্দান পুডুর-বৃক্ষ বেণামূল সরল- 
কাষ্ঠ চন্দন জটামাংসী বামনহাটা নীল-বৃক্ষ পদল্মক যষ্টামধু শুষ্ঠী জটা- 
মাংসী নাগকেশর এলাইচ এলবালুক গিরিমৃত্তিকা ধ্যামক বলা বাল! 
ধুনা জটামাংসী পিতপুষ্পা রেগুক তালীশ-পত্র ক্ষুদ্র-এলাইচ প্রিয় 

কের শৈলপুষ্প শৈলজ তগর পাদুকা! ত্রিকটু সৈন্ধব গাস্তারি কটুকী 
সোমরাজ আতইচ দ্রাক্ষা রাখালশশা বেণামুল বরুণ-বৃক্ষ মুখা নখী 
ধন্য নীল ও শ্বেত অপরাজিতা হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা গ্রন্থিপর্ণী বা 

গোরোচন] লাক্ষা, সকল প্রকার লবণ, কুষুদ সু'দি পদ্ম অর্কপুষ্প চম্পক 
অশোক জাতি-পুষ্প তিল-পুষ্প পারুল শাল্মলী-পুষ্প চালতা -পুষ্প শিরীষ- 

পুষ্প স্ুরসী-পুষ্প তৃণশূলী-পুষ্প নিসিন্দা-পুষ্প ধব ও অশ্বকর্ণের পুষ্প 

তিনিশ-পুষ্প গুগগুল কুহ্কম রক্ত সাঞ্চিশাক রান্সা ) এই সকল দ্রব্যের 

অক্ষম চুর্ণ গোরোচন। ঘ্বত ও মধু সংযোগে মেষ শূঙ্গে স্থাপন করিবে। 
রোগী ভগ্র-স্বন্ধ স্থির-দৃষ্টি বা মৃতপ্রায় হইলেও এই অগদের দ্বার! 
আরোগ্য হয়। অগ্নিতুল্য ছুর্নিবাধ্য অমিত-তেজ! বাস্থুকিরও বিষ 
ইহার দ্বার নষ্ট হয়। ইহাকে মহাম্ত্রগন্ধি অগদ বলে। পঞ্চাশতি (৮৫) 

ংখ্যক দ্রব্য ইহার অঙ্গ । সকল অগদ অপেক্ষা ইহ! শ্রেষ্ঠ, অতএব 
রাজ-সন্নিধানে ইহা সর্বদা থাকা কর্তব্য। ইহ1 অঙ্গে লেপন করিলে 

রাজা সকলের প্রিয় হন। বিষ শুক্র-ধাতু দূষিত করিলেও ইহার দ্বার? 

রোগী আরোগ্য হয়। 

কীটবিষ ব্যতীত অন্য প্রকারবষের স্থলে উষ্ণ কার্ধ্য কর্তব্য নহে । 
কীটবিষ শীতল ক্রিয়াঁতে বৃদ্ধি পায় । অন্ন-পান বিধিতে (হৃত্র স্থানের 

দ্রব্য গুণবর্ণন। দেখ) আহা রীয় দ্রব্যের যে রূপ দৌষগ্ডণ বল] হইয়াছে, 

তদচুসারে বিবেচনা করিয়া! হিতকর আহারই বিষার্ত রোগীকে 
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€দেওয়। কর্তব্য, বিরুদ্ধ আহার কদাচ বিধেয় নছে। ফাণিত .(বাতাসা 

অথর1 গুড়ের সেই রূপ পাকের ভ্রব্য) শদ্ধিনা কাঞ্ী কুল-কল বা 
অজীর্ণ-জনক ব1 অতিরিক্ত আহার; বিষার্ড রোগীর পক্ষে অবৈধ । 

নৃতন ধান্তাদি, দিবানিদ্রা॥ স্ত্-সংসর্গ, ব্যায়াম, ক্রোধ, হুর্য্যতাপ সুরা 
তিল ও কুলথ, বিষার্ ব্যক্তি সামান্তত এই গুলি পরিত্যাগ করিবে । 

বাত পিত্ত কফ.ও ধাতু সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে, অন্নে অভি- 
লাষ,জন্মিলে, মুত্র ও জিহ্বার বর্ণ সমভাবে থাকিলে, শরীরের বণ 

ইন্জির় ও চিত্তের বৃত্তি প্রসন্নভাব প্রাপ্ত হইলে, বৈদ্য রোগীকে নির্বিষ 

বলিয়া জ্ঞান করিবেন। 

অষ্টম অধ্যায়। 
কীট কণ্প। 

সর্পের শুক্র বিষ্ঠা মূত্র মৃতদেহ ও পৃতিঅণ্ড হইতে বিবিধ প্রকার 

কীট জন্মে। তাহার! সকলেই বায়ু অগ্নি ওজলীয় প্রক্কতি-বিশিষ্ট। 

পূর্বোক্ত শুক্র প্রভৃতি পরিপাক না হইয়৷ এই সকণ কীট জন্মে 
(১) .একারণ তাহাদিগের প্রকৃতি বাতপিত্ত ও শ্রৈম্মিক অর্থাৎ সকল 

দোষ বিশিষ্ট। তাহারা কীট হইলেও অতিশয় ভয়ানক । সেই 

সমস্ত কীট চারি প্রকার; বাত-প্রকৃতি পিত্ৃ-প্রকৃতি শ্লেক্া-প্রকৃতি ও 

সান্নিপাত-গ্রকৃতি । 

কুম্তীনস তুস্তীকেরী শূঙ্গী শতকুলীর উচ্চিটিঙ্গ অগ্নিকীট চিচ্চিটিঙ্ক , 
ময়ূরিকা আবর্তক উরভ্র সারিক! মুখবৈদল শরাব-কুর্দ অভিরাজী পরুষ 
চিত্রশীর্ষ শতবাহু ও রক্তরাজী, এই অষ্টাদশ প্রকার বায়ব্য কীট। ইহা 

দিগের দংশনে বায়ু-জন্ত রোগ জন্মে । 

(১১ শুব্রবিষ্ঠ। প্রভৃতি পরিপাক হইলে মৃত্তিক। প্রভৃতি অন্ত আকারে পরি- 

ণত হয়; কিন্তু এন্বলে তাহ! না হইয়া পচিম্না উঠে ও সেই অবস্থায় তাহাতে সকল 

কীট জন্মে। 
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 ধৌগ্ডিল্য ফণভক বরটী পত্রবৃশ্চিক,বিনাশিক1 - বক্ষণিকা:পবিন্দুল 
ভ্রমর বাকী পিচ্িট কুভ্তী বর্চচ-কীট অরিষেদ পল্প-কীট হুন্দুতিক-যরুর 
শতপাদক"পথ্চাপক - পাকমতন্ত ' কৃষঞ্তৃগড গর্দভী র্লীত; ও. কমীসঞ্জারী 
“ইছাকে উৎকেশকও- ধলে) এই: চতূর্বিংশতি !প্রকার ৮আগি- নি 
কীট । ইহাদিগের দংশনে পিত্তজন্ন রোগ জন্মে।: 

"বিশ্বস্তর পঞ্চগুরু পন্ককৃষ্ণ কোকিল সৈরেয়ক' প্রচলক বলত" বিটি 

শুচিগুৰ ১কৃধ্চগোধ। 'কাধায়বাসিক- কীটগর্দভ : ক্রোটক, )এইজক্গোদশ 

প্রকার.'কীট-শ্লেশা-প্রকৃতি। ' ইহাদিগের দংশেনে  কফজ্জন্ত যোগ 
জন্মে । 

তুঙ্গীনা্ বিচিলকতালক বাহক ফো্ঠাগারী কমিক ঞুপচ্ছক 
তুঙ্গনাভ সর্ষপীক'অবস্তলী শুক জগ্রিকীট, এই দ্বাদশ প্রকার কীট 
প্রাণনাশক। ইহাদিগের দংশনে দর্প-দংশনের' ন্যায় বিষবেগ দৃষ্ট 
হয়, এবং সান্রিপাতিক-জন্য বেদন1 ও তীব্র যাতনা জন্মে । 'গ্ণর..বা 
অগ্ির'দ্বারা দগ্ধ করিলে যে রূপ হয়, দংশস্থান সেই"রূপ হয় ও 
'তাহাতে রক্ত পীত কৃষ্ণ ও:অরুণ বর্ণের আভা! দৃষ্ট. হয় । « জর$ গনঙ্গঘার্দ 
রোগা: 'বৈদনা বমন 'অতিসার তৃষ্ণা দাহ মোহ) লর্বদা হাই ভোলা, 
কম্প শ্বাস হিক্া দাহ, অন্ভিশর শীত; শরীরে পীড়কার উৎপত্তি) শোক, 

গ্রন্থি, মগুলা'কার চিহ, দদ্,.কর্ণিক। বিসর্প ও কিটিত € কীট ),'কীটের 

প্রকৃতি 'অনুনাঁরে এই 'দকল উপগ্রব হয়। "অন যে' কোনপ্রঙ্কার 
বিশেষ উপক্তব জন্মে তাহার 'প্রতীকার তৎক্ষণাৎ.কর। বর্ভবা ।ভীক্ক- 
বিষ কীটের দংশনে, বাদূষীবিষের প্রকোপে, কিবা বিষ লেপ) শ্রই 
সকল লক্ষণ হয়। এক্ষণে মন্দ বিষের লক্ষণ বল যাইতেছে” । 'জাল1- 
আব অরুচি মন মাতার ভার; শরীরে গীড়কা,..ফোঠ (€ চধকা টাকা) 
এবং কও; এই সকল উপদ্রব জন্মে । ইহাঁতে দূষী-বিষের ন্যায়$লেশন- 
ক্রব্যের-ও ন্যান্য 'বিবিধ' প্রকার" ওষধের চূর্ণের দ্বার ওঞভীকার 
কম্িবে। 
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অতঃপর দংশনের ও সাধ্যাসাধোর লক্ষণ ভেদে আর কতক গুলি 

কীটের বিষয় বলা যাইতেছে । ত্রিকণ্টৰ কুণী হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত, 

এই চারি প্রকার কীটকে কণভ বলে। তাহাদিগের দংশনে তীব্র 

ৰেদন। শ্বয়খু (ফুল1) অন্্র-দর্দ (গায়ের কামড়ানি )১ শরীর ভার ও 

দংশ-স্থান কৃষ্ণবণ্ণ হয়। 

প্রতিন্ূ্য পিজভাস বহুবর্ণ মহাশির ও নিরপম এই পঞ্চ প্রকার 

স্থলগোধা (গোসাপ) )দংশন করিলে সর্পবিষের ন্যায় ইহার্দিগের 

বিষবেগ জন্মে। তন্দবারা বিবিধ প্রকার বাতন1 হয় ও শরীরে কঠিন 

গ্রন্থি জম্মে। 

গলগোলী ছয় প্রকার, শ্বেত-কষ। রক্ত-রাজী রক্তমণ্ডল! সর্বশ্বেত 
ও সর্ধপিকা। ইহাদ্দিগের মধ্যে সর্ষপিক1 ব্যতীত অপর গুলির দংশনে 

দাহ শোফ ও দংশে ক্েদ জন্মে। সর্ধপিকার দংশনে হৃদয়ে পীড়। ও 

অতিষার হয়। 

শতপদী (ক্যান্দাই ) অষ্ট প্রকার, _পরুষ! কৃষ্ণ চিত্র! কপিলিকা 

পীতিক] রক্ত। শ্বেতা অগ্নিপ্রভ। । ইহাদিগের দংশনে শোফ বেদনা 

ও হৃদয়ে দাহ জন্মে । শ্বেতা বা অগ্নিপ্রভার দংশনে দাহ মুজ্ছ7 ও 

শরীরে অতিমাত্র শ্বেত পীড়কার উৎপত্তি হয়। 

মও্ক অষ্ট প্রকার,_ কৃষ্ণ সার, কুহক, হুরিত, রক্ত যব-বর্ণ ভ্রুকুটা 

ও কোটিক। ইছাদিগের দংশনে দংশ-স্থানে কু জন্মে, ও মুখ ছইতে 
ফেল! নির্গত হয় । ভ্রকুটা ও কোটিক নামক ছুই প্রকার ভেকের, 

ংশনে পূর্বোক্ত সকল লক্ষণ ও তত্তির অত্যর্থ দাহ বমী ও মৃচ্ছ1 এই 
তিন উপদ্রবও জন্মে। 

বিশ্বস্তরের দংশনে শরীরে সর্ষপাকার পীড়কা জন্মে ও কম্প হইয়! 
জর হয়। 

অভিতুকের দংশনে তোদ দাহ কণফুলা ও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য, এই 

সকল উপদ্রব হয়। কণ্ুমক দংশনে, দেহ গীত বর্ণ, বমী অতিসার 
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জর প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। শুর্বৃস্তের (শুরা কাটা) ছারা কও, ও 
কোঠ জন্মে, এবং শৃকও (কাট) দুষ্ট হয়। 

পিপীলিক। ছয় প্রকার, স্ুলশীর্ষা সম্বাহিকা ব্রদ্মণিক! অঙ্গুলি! 

কপিলিকা ও চিত্রবর্ণ। ইহাদিগের দংশনে শ্বয়থু অগ্নিম্পর্শের সায় 
দাহ ও শোফ, এই সকল উপদ্রব হয় । 

মক্ষিক] ছয় প্রকার, কান্তারিক! কৃষ্ণ পিঙ্গলিকা মধূলিক! কাষায়ী 
স্তালিক।। ইছাদ্িগের দংশনে দাহ ও শোফ জন্মে। স্থালিক] ও 

কাধায়ীর দংশনে, পূর্বোক্ত ছুই উপদ্রবের অতিরিক্ত উপদ্রব-বিশিষ্ট 

পীড়কাও জন্মে। 

মশক পঞ্চ প্রকার,__সামুদ্র পরিমগ্ডল হস্তি-মশক রুষণ পার্বতীয়। 
ভাহাদিগের দংশনে তীত্র কণু, হয় ও দংশ স্থান ফুলিয়। উঠে। পার্ক 

তীয় কীটের দংশনে প্রাণনাশক কীটের দংশনের ভ্তায় লক্গণ হয়। 

দংশ-স্থান নথ কর্তৃক ছিন্ন হইলে পীড়কা জন্মিয়া জাল। করে ও 

পাকিয়া উঠে। 

গোধেরক শ্বালিক। ( মক্ষিক বিশেষ ) শ্বেতাগ্রি (শতপদ্দি বিশেষ) 

ক্রকুটি কোটিক (ভেক বিশেষ ) ইহার্দিগের সকলেরই বিষ এক জাতীয়, 
আরোগ্য হয় না। ইহাদিগের শব মুত্র এবং পুরীষও বিষাক্ত । 

কণ্ড দাহ কোঠ পিড়কা তোদ (টনটনানি) বেদন। ক্রেদযুক্ত 

আন্রাব, ও শ্রীপ্ব ত্বক পাকিয়! উঠা, এই নকল উপদ্রব ঘটিলে দিগ্ধ- 

বিদ্ধেরন্তায় প্রতীকার করিবে । যে কীটের দংশন প্রভৃতি স্তান.. উচ্চ 

বা নীচ নাহুইয়া সংরস্ত ও বেদন। বিশিষ্ট হয়) সেই কীটের দংশন 

অতিশয় পীড়াকর। যে কীটের উগ্র বিষ, সে কীট দংশন করিলে 

সর্প-দংশনের প্রতীকারের স্ায় প্রতিকার করিৰে। যেমন তিন প্রকার 
সর্পবিষে, স্বেদ অলেপন পরিসেচন এই তিন প্রকার প্রতীকার, কীট- 

বিষেও এই তিন প্রকার প্রতীকার কর্তব্য, তবে উষ্ণ করিয়। প্রয়োগ 

করিবে । দংশন-প্রযুক্ত মৃচ্ছ1 পাকিয়া উঠা ও কোথ, এই সকল উপ 
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ড্রব জম্মিলে, বমন বিরেচন প্রভৃতি সংশোধনকর ও বিষ নাশক ওষধ 

প্রয়োগ করিবে । 

পূর্ববোস্ত কীট-বিষের উপদ্রবেঃ শিরীষ কটুকী কুষ্ট বচ হরিদ্র। 
সৈম্ধৰ লবণ গবাছুগ্ধ মজ্জা বস গব্যঘ্বত শুঠী পিপ্পলী ও 'দেধদাক, 

এই সকল একত্র উৎকারিক! প্রস্তত করিয়া, অথব। প্রথমতঃ শালপণী 
চূর্ণ করিয়1 শ্যেদ দিবে । 

বৃশ্চিকের দংশনে শ্বেদ বিহিত নহে । তজ্জন্ত তাছাদিগের জাতি 

অনুলীরে পৃথক্ পৃথক্ ধূম ও অন্তাঁন্য বিবিধ প্রকার অগ্ বলা যাইবে । 

গৃহধূম হরিদ্রা দার হরিদ্রা কুষ্ঠ চক্র বচ বি্ব-মূল পাঠা সুবচিক 

( জতুক1 ), এই গুলি ত্রিকণ্টক জাতির বিষে হিতকর । 

গৃহধূম হরিদ্র! চক্র কুষ্ঠ পলাশ-বীজ, এই অগদ গলগোলীর বিষ- 

নাশক। 

কুগ্কুম তগর শিগ.( শঞজিন1 ) পদ্মকাষ্ঠ হরিদ্রা, ও দারু-হরিদ্র! এই 
অগদ জলে পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শতপদীর বিষের শাস্তি হয়। 

মেষশূর্গী বচ পাঠা স্থল-বেতন রোহিণী বালা, এই অগদ সকল 

প্রকার মণ্ডুঁক-বিষের শান্তিকর। 

বচ, অশ্বগন্ধা) অতিবল। ( পীত বর্ণ বেড়েল।) বলা (বেলা) 

শালপর্ণী ও ক্ষুদ্রচাকুলে, এই অগদ বিশ্বস্তর জাতির বিষ নাশক । 

শিরীষ, তগর, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, দাঁর-হরিদ্রা, অংশুমনতী (শালপাণী) সুগানী 

ও “সানী, এই অগদ অহিওক জাতির বিষ নাশক। কণুমকের, 
দংশনে রাত্রিকালে শীতল ক্রিয়া কর্তব্য, .দিবাভাগে হৃর্যযরশ্মি কর্তৃক 

রোগী পীড়িত থাঁকে বলিয়] শীতল ক্রিয়াতে কোন ফল হয় না1*শুক- 

বিষে (শুয়া কাট) চক্র কৃষ্ঠ ও অপাদার্গ এই অগদ প্রয়োগ করিবে । 

অথব1 কৃষ্ণ বন্দীকের মৃত্তিকা তেজপত্রের রসে পেষণ করিয়। গ্রয়োগ 
করিবে । পিপীলিকা, মক্ষিক1 বা মশকের দংশনে, কষ্খবন্ীকের "মৃত্তিকা 

গোমুন্ধ সহযোগে লেপন করিবে । প্রতিস্ুধ্যের দংশনে সর্প দংশনের 
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ন্যায় প্রতীকার করিবে । বৃশ্চিক তিন প্রকার-_মন্দ-বিষ ম্ধ্য-বিষ 

মহাবিষ। গোময়ের কোথ হইতে যাহারা জন্মে তাহার! মন্দ-বিষঃ 

কাষ্ঠ ও ইক হইতে যাহারা জন্মে তাহার! মধ্যবিষ, সর্পকোথ বা অন্য 

কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য হইতে যাহারা জন্মে তাহার। তীক্ষবিষ 

মন্দবিষ বৃশ্চিক দ্বাদশ প্রকার, মধ্যবিষ তিন প্রকার ও তীক্ষবিষ পঞ্চ- 

দশ প্রকার। 

কৃষ্ণ শ্তাব, কর্বব,র,পা,গো মৃত্র বর্ণ, কর্কশ,মেচক, স্বেত,রক্ত রোমশ, 
শাল ও রক্ত, এই কয়েকটা মন্দবিষ বৃশ্চিক। ইহাদিগের দংশনে 

বেদন।, কম্প, শরীরের স্তম্ভিত ভাব এবং দংশ-স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত 
নিঃ্ত হয়। হস্তে বা পদে দংশন করিলে বেদন1 ক্রমশঃ উর্দ্ধে 
সঞ্চারিত হয়, দাহ স্বেদ দংশস্থানে ফুল! ও জর হয়। রক্তবর্ণ পীতবর্ণ 

ও উদর-দেশ কপিলবর্ণ, এরূপ বৃশ্চিক অথব! সর্বশরীর ধূমলবর্ণ এরূপ 

বৃশ্চিক, পরিমাণে তিনপর্ক ও সর্পাদির বিষ্ঠা, মূত্র পুতি অণ্ড হইতে 

সভৃত। ইহাদিগকে মধ্য-বিষ বলা যায়। ইহার মধ্যে যে বৃশ্চিক 
যে দ্রব্য হইতে জন্মে তাহার গুণ সেই প্রকার হয়। উগ্র ও মধ্যবিষ 

বৃশ্চিকের দংশনে রোগীর মুচ্ছ? হয় জিহ্বা ফুলিয়! উঠে, ও ভোজনের 
অবরোধ জন্মে। 

তীক্ষ-বিষ বৃশ্চিক যথা)-শ্বেত চিত্র শ্তামল লোহিতাভ রক্তশ্যেত 

রক্রোদর নীলোদর পীতরক্ত নীলপীত রক্তনীল নীল শুরু রক্ত বজ। 

ইহাদিগের পরিমাণ এক পর্র, পর্বাপেক্ষা হুম্ব অথব1 ছুই পর্ব ॥ এএই 
নকল বৃশ্চিক নান। প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট ভয়ানক ও প্রাণনাশক। সপপ- 

কোথ হইতে অথব1 বিষাক্ত রোগীর মৃত দেহ হইতে ইহাদিগের জন্ম । 
ইহাদ্দিগের দংশনে সর্প-বিষের ন্যাম বেগ ও স্ফোট জন্মে,ও ভ্রান্তি 
দাহজ্বর এবং মুখ নাসিক! হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত অত্যর্থ আৰ হয় 

তাহাতেই রোগী প্রাণত্যাগ করে । 

উগ্র-বিষ ও মধ্য-বিষ বৃশ্চিকের দংশনে সর্প-দংশনের ন্যায় চিকিৎসা 
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করিবে। মন্দবিষ বৃশ্চিকের দংশনে দংশ-স্থানে টক্ততৈল সেচন 

করিবে, বিদারি-গন্ধাদি গণে উল্লিখিত ভ্রব্য সমূহের ঈষদুষ্ণ ককাথ 
সেচন করিবে, অথব। বিষদ্প প্রলেপের গুটিক! প্রস্তত করিয়! শ্বেদ 

দিবে, দংশ স্থানের চতুর্দিকে শ্বেদ দেওয়া হইলে, হরিদ্রা সৈদ্ধব লবণ 
ত্রিকটু শিরীষের পুষ্প ও ফল চূর্ণ করিয়! সেই স্থানে প্রচ্ছিত করিবে। 
স্থরসার পুষ্প ও ফল মাতুলুর্গের রসে ও গোমৃত্রে পিষিয়া লেপ দিবে। 

ঈষদুষ্খ গোময়ের স্বেদও হিতকর। মধুসংযোগে দ্বৃত অথবা প্রচুর 
পরিমাণে শররা সংযোগে ছুপ্ধ কিন্বা চাত্বর্জাতক-বাসিত শীতল গুড়ো- 

দক, বা গুড় সহযোগে শীতল ছু্ধ পান করা কর্তব্য । ময়ূর ঝ 

কুকুটের পুচ্ছ সৈদ্ধব তৈল ও ঘ্ৃত সংযোগে ধূপ নিন্মাণ করিবে । 
তাহার ধুম প্রয়োগে বৃশ্চিকের বিষের শান্তি হয়। কুস্স্ত-পুষ্প ও 

কোদ্রবতৃণ (কোদো ধান্যের খড়), ইহারা প্রত্যেকে এক ভাগ, 
হরিদ্রা দ্ুই ভাগ, একত্র ঘ্ত সহযোগে ধূপ নিন্মীণ করিয়া! পায়ুদেশে 
ধূম প্রয়োগ করিলে বৃশ্চিক-বিষ ও অন্যান্য কীট-বিষের শাস্তি হয়। 

লুতার (মাকড়সার ) বিষ অতিশয় ভয়ানক ও কষ্ট-সাধ্য। মন্দ- 

বুদ্ধি চিক্রিৎসক ইহার গতি সহস] বুঝিতে পারে না। বিষ আছে কি 

না এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, এপ্রকার ওষধ সেবন করাইবে 
ফাহাতে অন্য কোন দোষ ন1 জন্মে । বিষার্ড রোগীর পক্ষেই অগদ 
প্রশত্ত। বিষ-হীন শরীরে স্থখ-সেব্া অগদ প্রয়োগ কর্তব্য । অতএব 

বিদ্ধ আছে কি না অগ্রে নিশ্চয় জানা কর্তব্য। এইটা নিশ্চয় না, 

জানিয়! ওষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর প্রাণ নাশের সম্ভাবন।। 

যেমন অন্কুর-মাত্র উৎপত্তি হইলে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ তাহ। জানা 
যায় না, সেই রূপ লুতা-বিষ শরীরে বিকীর্ণ হইব! মাত্রেই, কোন 
জাতীয় লুতার বিষ তাহ! নির্ণয় করা যায় ন। কওু-যুক্ত প্রসারণশীল 
মণ্ডলাকার ও অস্পষ্ট-বর্ণ-বিশিষ্ট, প্রথম দিনে শরীরে এই সকল লক্ষণ 

হর । দ্বিতীয় দিনে, সেই সকল মগ্ডালাকারের মধ্যস্থল নিক্ন ও চতু- 
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দিকের অস্তভাগ ফুলিয়। উঠে, এবং যে রূপ বর্ণ হয় তাহা স্পষ্ট জানা 

যায়। তৃতীয় দিনে কোন্ জাতীয় লুতার বিষ তাহ! জানা যায়। 

চতুর্থ দিবসে বিষের প্রকোপ হয়। পঞ্চম দিবস হইতে বিষের প্রকোপ 
জন্য বিকার সমস্ত জন্মিতে থাকে । ষষ্ঠ দিবসে বিষ সঞ্চারিত 

হুইয়। সকল মর্ম স্থান আবৃত করে। সপ্তম দিনে বিষ অতার্থ বৃদ্ধি ও 

সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়। প্রাণ নাশ করে । এই রূপ সপ্ত রাত্রের মধ্যে 
প্রাণ নাশ হওয়া কেবল প্রচণ্ড তীক্ষ-বিষ লুতাঁর বিষেই ঘটে । 

যাহাদিগের বিষ মধ্যম-বীর্য্য-বিশিষ্ট, তাহাদিগের দংশনে সপ্ত রান্ত্রের 

অধিক কালে প্রাণ নাশহ্য়। যাহাদ্িগের মন্দ-বিষ, তাহাদিগের 

দংশনে এক পক্ষ কালে মৃত্যু হয় এই সকল কারণে দংশন অথবা 

শরীরে বিষ সংলগ্ন হওয়া অবধি যত্ব পুর্ব্বক বিষস্ম ওষধের দ্বারা 

চিকিৎসা করা কর্তব্য। লাল! নখ মুত্র দংগ্রা রভঃ পুরীষ ও শুক্র, 

এই সপ্ত প্রকারে লৃতার বিষ নিরস্থত হয়। সেই বিষ তিন প্রকার 

বীর্ধয-বি শিষ্ট,__ উগ্র মধ্য ও মন্দ। লুতার লালা কর্তৃক কুবি শিষ্ট, 

কঠিন, অল্প বেদনা-বিশিষ্ট ও অল্প মূল (যাহার মূল অধিক ভিতরে 
প্রবেশ ন! করে ), এই সকল লক্ষণ হুয়। নখের দংশনে ফুলিয় উঠে, 

কও ও পুলানিক। (ক্ষুদ্র দাড়) জন্মে, এবং সেই সকল স্থানে অগ্নি- 

শিখার ন্যায় উত্তাপ উঠিতে থাকে । মৃত্র-কর্ভক দংশস্থানের মধ্য-স্থল 

কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং অস্ত ভাগ রক্ত বর্ণ হয় ও বিদীর্ণ হয়। দষ্রার দ্বারা 

দংশনে, দংশ-্থান কঠিন ও বিবর্ণ হয় এবং শরীরে মণ্ডল [চারা 

চাকা দাগ) জন্মে ও সে সকল মণ্ডল প্রসারিত হয় না। লৃতার্র র্জঃ 

পুরীষ ও শুক্রের সংশ্রবে পক পিলু ফলের ন্যায় ক্ফোট জন্মে। প্রাচীন 
মতান্ুসাঁরে লুতাবিষের সাধ্যাসাধ্যের লক্ষণ ও তাহাদিগের, চিকিৎসা 

সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । 

কোন কালে বিশ্বামিত্র রাঁজ। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন পূর্বক 
তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিলেন। মুনি কুপিত হুইলে তাহার ললাট 
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দেশ হইতে তীক্ষ তেজ বিশিষ্ট ঘর্দ-বিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল । 

গাঁতীর নিমিত্ত যে ছিন্ন তৃণরাণী ছিল; সেই তৃণ রাশীতে সেই সকল 

ঘন্দ-বিন্দু পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার মহা-বিষ-বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লতা 
€(মাকড়) উৎপন্ন হইল। মুনির শ্বেদ-বিন্দু সকল লুন-তৃণ-রাশীতে 

পতিত হইয়! এই কীট জন্মে, এ কারণ ইহাদদিগকে ল্তা কহে। 
লৃতার বিষ ছুই প্রকার, কষ্ট-সাধ্য ও অসাধ্য । তাহাদ্িগের মধ্যে 

অষ্ট প্রকার লুতার বিষ কষ্টসাধ্য । আ'র অষ্ট প্রকার অনাধ্য; 

তাহাদ্দিগের বিষের চিকিৎসা! করিবে না। ত্রিমগ্ুল! শ্বেতা কপিল! 

পীতিকা আল-বিষা মৃত্র-বিষ! রক্ত! ও কসন।, এই অষ্ট প্রকার লৃতার 
বিষ কষ্টসাধ্য । ইহাদ্িগের দংশনৈ মস্তকের যাতনা কও, ও দংশ 

স্থানে বেদন1 হয়, এবং বাতশেম্মা-জন্ত অন্তান্ত রোগ জন্মে। সৌৰ- 

নিক লাজবর্ণা জালিনী এনীপদী রুষণ] অগ্িবরণ1 কাকাণ্ড। ও মাল! 

গুণ1,* এই অষ্ট প্রকারের বিষ অসাধ্য । ইহাদিগের দংশনে দংশস্বান 

ক্ষত ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়, স্বেদ দাহ অতিসার। ও 

সন্বিপাত-জন্য অন্যানা রোগ জন্মে, বিবিধ আকার বিশিষ্ট পিড়কা 

ও বৃহদাকার মণ্ডল সমস্ত জন্মে, এবং রক্ত বাশ্ঠাম বর্ণের আয়ত ও 

কোমল শোফ (ফুল) সমস্ত জন্দিয় ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। সকল 

প্রকার লৃতার দংশনের লক্ষণ সামান্ততঃ বলা হইল। 

অতঃপর পুর্বোক্ত ষোড়ষ প্রকার""মাকড়সার প্রত্যেকের বিষের 

লঙ্ষৃণ ও চিকিৎসা বলা যাইতেছে । ত্রিমগুলার দংশ-স্থান বিদীর্ণ 

ভইয়! কৃষ্ণ বর্ণ শোণিত নিংস্থ্ত হয, গবং বধিরত।, নেত্রদত্বয়ের দাহ 

ও দৃষ্টির কলুষতা। জন্মে ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা নাকুলী (রাক্সা) 
পৃশ্লিপধিকা (চাকুলে) এই সকল্গ এব্য নস্যে পানে ও অঙ্গে অর্দনে 
প্রয়োগ করিবে। 

পাস গস পপ পাপ পাপ পাপ পপ পরা 

ঞ* আকার বর্ণ অথব। প্রকৃতি অন্ুন।রে বিনিধ প্রকার মাকড়সাকে ষোল প্রকারে 

বিভক্ত করিয়া এই ষে।লটী নাম দেওয়। হইয়।ছে। 



স্শ্রুত | ৪২৯ 

শ্বেতার দংশনে কু-যুক্ত শ্বেত পিড়ক! (সাদ! ফুরকুনি হইয়! শড় 
শড় করে), তজ্জন্য দাহ মৃচ্ছ| ও জর হয়, এবং সেই নকল পিড়কা 

প্রসারিত ও র্লেশযুক্ত হয় ও তাহাতে যাতন1 জন্মে। ইহাতে চন্দন 
রাম্্না এলাইচ রেণুক1 নল অশোক কুষ্ঠ বেণামূল (২ ভাগ) চক্ত, এই 
সকল একত্র অগদ প্রয়োগ করিবে। 

কপিলার দংশনে দংশস্থান পর্য্যস্ত তাম্র বর্ণ হয়, অপ্রসারণ-শীল 

পিড়ক1 জন্মে, এবং মস্তকের ভার দাহ তিমির-রোগ ও ভ্রম, এই 

সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে পদ্মকাষ্ঠ কুষ্ঠ এলাইচ করঞ্জ অর্জ,ন- 
বৃক্ষের ত্বচ্ অপামার্গ হুর্ববা ব্রাঙ্মী ইশের মূল ও শালপাণী, এই সকল 
একত্র সেবন করিবে । | 

পীতিকার দংশনে শরীরে অপ্রসারণ-শীল পিড়ক1 জন্মে, এবং 

বমন শিরঃশুল ও চক্ষু দ্বয় রক্ত-বর্ণ এই সকল উপদ্রব ঘটে । ইহাতে 
কুটজ বেনামূল পদ্মকাষ্ঠ অশোক শিরীষ শেলু (চাল্তা) কিনীহি 

(খঞ্সামার্গ ) কদন্ব ও অজ্জুন-ত্বক্ এই গুলি হিতকর। 

আল-ধিষের দংশনে দংশস্থান রক্তমণ্ড (রক্তবর্ণ মণল ) সদৃশ হয়, 

ও তাহাতে সর্যাপকার পিড়কা জন্মে, এবং তালু-শোষ ও দাহ 

হই উপদ্রৰ ঘটে । ইহাতে প্রিয়ঙ্গ, কুষ্ঠ বেণামূল অশোক বাল! 

খোলা পিপ্পলী ও বটের অঙ্ক,র, এই সকল একত্র অগদ প্রয়োগ 
করিৰে। 

মত্র-বিষের দ্বারা আহত স্থান পচিয়! ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও.তাহা 

হইতে কৃষ্ণ বর্ণ শোণিত নিঃশ্যত হয় এবং কাপ শ্বাস বমী মুচ্ছগ! জর 

ও দাহ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে মনঃশিল1 এলাইচ যষ্টি- 

মধু কুষ্ঠ চন্দন পদ্মকাষ্ঠ মধু ও বের্ণামূল একত্র সেবন করিবে । 
রক্ত-লৃতার বিষ-কর্তৃক দংশস্থানে দাহ ও ক্লেদ যুক্ত পাও বর্ণ পিড়কা 

জন্মে, এবং তাঁহার অন্তভাগ (চারি ধার) রক্ত যুক্ত হইয়। রক্ত বর্ণ 

হয়। ইহাতে বালা চন্দন বেণামূল পদ্মকাষ্ঠ এবং অজ্জুন-বৃক্ষ 
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শেলুর [চালতা |] ও আশআ্রাতকের (আমড়ার) ত্বক একত্র ৰরিয়! 

অগদ সেৰন করিবে। 

কসনার বিষে দংশ স্থান হইতে শীতল পিচ্ছিল রুধির আ্রাব হয়, 

এবং কাস ও শ্বাস উপন্রব জন্মে। পূর্বোক্ত রক্তল.তার বিষের ন্যার 
এই বিষের চিকিৎসা! করিবে । 

কষ্চার দংশনে পুরীষের গন্ধ বিশিষ্ট অল্প রক্ত নিঃসরণ হয়ঃ এবং 

জর মুচ্ছ1 দাহ বনী কাস ও শ্বাস, এই সকল উপদ্রব জন্মে । ইহাতে 
এলাইচ চক্র সর্পাক্ষী (রাস্স। ) ও চন্দন, এই সকল ড্ব্য মহা স্গন্ধি 

নামক অগদ সহযোগে সেবন করাইবে। অসাধা-লুতা-বিষের স্থলে 
রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবে । | 

অগ্রিবর্ণার দংশনে অত্তিশয় দাহ ও রস রক্রাদির আ্রাব হয়, এবং 

জর চোষ কণ্ড রোমাঞ্চ দাহ ও শরীরে স্ফোটের উৎপত্তি, এই সকল 
উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পৃর্বোক কৃষ্ণার দংশনে যে রূপ প্রতীকার 
সেই রূপ প্রতীকার করিবে। শ্যামালতা বেণামূল ষষ্টিমধু উন 
উৎপল পদ্ম ও শ্রেম্মাতকের ত্বক, এই গুলি সকল লতা বিষেই প্রয়োগ 

কণ্তব্য। ক্ষীরপিপ্পলী৪ সকল প্রকার লতা বিষে সেবন করা 

কণ্তবা। যে অঞ্ট প্রকার লতার বিষ ক্-সাধা তাহা বল! হইয়াছে, 

ও যাহাদিগের বিষের প্রভাব অনিবাধ্য ভাঙ্াদিগের মধ্যে দুইটির 

বিষয় বলা হইল। এক্ষণে অবশিগ্ণ ছয় প্রকার অবাধ্য-বিষ লৃতার 

বিষদ্কু বলা যাইতেছে । সৌবশিকাৰ দংখনে দংশ-স্তান ফুলিয়া উঠে, 

তাহা হইতে ফ্ষেনা-মুক্ত আমিব-ন্ধ বিশিষ্ট আত্মা হয়, এবং অতিশয় 

শ্বাস কাস জর তৃষ্ণা মুচ্ছর, এই উপসর্গ গুলি ঘটে। জালিনীর 
দংশন অতিশয় ভয়ানক দীপ্রিমান্ (চিক চিক্ষে) ও বিদীর্ণ হয়, 
এবং স্তস্ত শ্বাস অতিশয় তদোদৃষ্টি ও তালুশোধ, এই উপসর্গ গুলি 
ভন্মে। এণীপদের দংশনের আরতি কৃষ্ণ তিলের ন্যায় । ' ইহাতে 

ভষ্ক। মৃচ্ছ। জ্বর বমী ও কাস উপদ্রব জন্মে। কাকাগ্ডার দংশনে 
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ংশস্থান পাঁও ও রক্রবর্ণ হয়, অতিশয় বেদনা জন্মে, চারিদিরু বিদীর্ণ 

হইয়! যায়। এবং দাহ মৃচ্ছ1 ও জর হয়। অসাধ্য লুতার বিষের 
চিকিৎসা করিতে হইলে, দোষ ও তাহার প্রকোপ বিবেচনা করিয়! 

চিকিৎস! করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় ছেদন করিবে না । যেসকল 

লৃতার বিষ সাধা, তাহাদিগের দংশন মাত্র বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্রের 

দ্বারা দংশস্তান ছেদন করিয়া তুলিয়া! ফেলিবে, এবং জান্ববোষ্ঠ শলাক! 

অগ্নিতে তপ্ট করিয়া সেই স্তান দগ্ধ করিবে । রোগী যাবৎ বারণ 

ন1 করে তাবৎ দগ্ধ করিতে থাকিবে । মর্ম স্তান না হইলে, ল্তাঁর 

দংশনে অল্প ফুলিয়া উঠিলেও দংশস্কান কর্তন করিয়া তুলিয়া লওয়! 
কর্তব্য । তবেজর ভইলে কর্তব্য নহে। সেই কর্তিত স্থানে মধু 

৭ টসন্ধব সহযোগে নিয় লিখিত অগদ লেপন করিবে; লেপ যথা, 

প্রিয়ঙ্গ, হরিদ্রা কুষ্ঠ সমঙ্গা (মঞজিষ্ঠা ) বষ্টিমধু। অথবা শ্যামালত! 

বষ্টিমধু দ্রাক্ষা পয়স্ত। (ক্ষীরকাকোলী ) ছুগ্ধ মোরট (ইক্ষু মূল) ভূমি- 

কুষ্মাণ্ড গোক্ষুর, এই কয়েকটা দ্রব্য মধু সহবোগে পান করাইবে, 
এবং অর্ক প্রভৃতি ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষের ত্বকের শীতল কাথ সেচন করিৰে। 

উপদ্রব সমস্ত দোষ অনুসারে বিষদ্ব ওষধের দ্বারা চিকিৎসা করিবে । 

ন্য অঞ্জন অভ্যঞ্জন পান ধম অবপীড়ন (শীরোবিরেচন ) কবলশ্রহু 

(কুল কুচ), বমন ও বিরেচন, এই. সকল প্রায়োগ করিবে, এবং 

জলৌকার ছ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইবে। 

কীট-দংশন-জন্ত অথব! সর্পদংশন-জন্ত যে সকল ব্রণ জন্মে, দংশনের 

প্রথম হইতেই সর্পদংশনের স্তায় তাহাদিগের চিকিৎন। কারবে। 

শোফ (ফুল) নিবভ্ত হইলে কর্ণিকা-পাতন (দাড় ভাল কর) কর্তব্য। 

নিশ্বপত্র তৃবৃৎ্থ দস্তী কুসুস্ত হরিফ্রী মধু গুগ্গুল সৈন্ধব পারাৰতের 
বিষ্ঠা এবং স্ুরা-বীজ, কর্ণিকাতে এই গুলি প্রয়োগ করিবে । বি্ষিঃ 
বদ্ধিকর অন্ন ব্যতিরেকে অপর সকল প্রকার আহার বিহিত। যে 

কোন প্রকার বিষ-জন্য কর্ণিক হউক, স্থির ও ষাতনা-শুন্য হইলে, 



৫২ স্শ্ুষ্ত। 

আচ্ছাদিত করিয়া মধু সংযোগে শোধনীয় দ্রব্যের প্রলেপ দিবে । 

এক শত সপ্তষষ্টি (১৬৭) প্রকাঁর কীটেব দংশনের লক্ষণ ও চিকিৎস! 

বলা হইল। বেদের নিত্যত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রযুক্ত, ফলের প্রত্যক্ষতা, 

দেছিদ্রিগের হিতকারিতা) স্থলভ-জ্ঞাতবাতা ও দেহিদিগের দ্বার! 

পূজিত হওয়া প্রযুক্ত, আয়ুর্কেদ অপেক্ষা অন্য কোন পবিজ্র গ্রন্থ 

আমরা কখন শুনি নাই। ভিষক্-কৃল-গুরু-ঈন্দ্র-প্রভাব তঅমুত-যোনি 

ধন্বস্তরী খধির বিমল মত অবলম্বন কবিয়া যে কিছু আহার আচারের 

বিষয় বল! হইল তাহা সমস্ত ইভ-পরলোকের মন্লকর। 

চিকিৎসিত স্থান । 

০৫১ 

দ্বি-ব্রণীয় চিকিৎসা । 

ব্রণ ছুই প্রকার, শারীর এবং আগন্ত। বায়ু পিত্ত কফ বা 
শোঁণিত-জন্য যে ব্রণ জন্মে তাঁহাকে শারীরিক ব্রণ বলে। মনুষা 

পণ্ড পক্ষী ছিংঅ জন্ত প্রভৃতির দংশনাদির দ্বারা? পতন পীড়ন প্রহার 

অগ্নি ক্ষার বিষ তীক্ষ ওষধ প্রভৃতির দ্বার, অথবা কপাল-খণ্ড শৃঙ্গ 

চক্র পরগু শি কুন্ত প্রভৃতি শস্ত্রাদ্দির অভিঘাতের দ্বারা যে ব্রণ জন্মে, 

তাহাকে অভিঘাতজন্য ব্রণ বলে। ছুই প্রকার ব্রণই তুলা, তবে 
ভিহ্ভিন্ন প্রকার কারণে উৎপত্তি বলিয়! দ্বিত্রণীয় বলা যায়। বিশেষ 

এই যে, সকল প্রকার আগন্থ ব্রণে শরীরে আঘাত মাত্রই যে শোশিত 
নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহার উপশমের জন্য পিত্তের প্রত্তীকারের 
ন্যায় শীতল ক্রিয়া কর্তবা, এবং তাহা! সন্ধানের নিমিত্ত মধু ঘ্বত 

প্রয়োগ করা কর্তবা | এই কারণে ছুই প্রকার ব্রণের ভেদকরা 
হইল। পশ্চাতে উভয় প্রকার ব্রণেরই দোষ অনুসারে শারীরিক 

ব্রণের ন্যায় প্রতীকার কর্তব্য। দোঁষের উপদ্রব সংক্ষেপতঃ পঞ্চদশ 
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প্রকার। ইহা ব্রণ-প্রশ্ন অধিকারে দোষের প্রসরণ বিষয়ে পুর্বে বলা 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন ব্রণের শুদ্ধাবস্তা লইয় ষোড়শ প্রকার ॥ 

ব্রণের লক্ষণ ছুই প্রকার, সামান্য ও বিশেষ । শরীর বিচুর্ণিত হইয়! 
ক্ষত হওয়া সামান্য লক্ষণ। তাহাতে বাত পিস্তাদির লক্ষণ প্রকাশ 

হওয়া বিশেব লক্ষণ । 

বারু-জন্য ব্রণ, ক্ষুদ্র মাংসহীন ও অরুণ-বর্ণ-বিশিষ্ট এবং রুক্ষ 

(চিক চিকে নয়) চটচটায়নশীল (যাহা চড়চড় করে) ও অতিশয় 

তোদ তেদ ও বেদন! বিশিষ্ট তাহ! হইতে পাতল। শীতল পিচ্ছিল 

আল্রাব'নি£স্তত হয় । 

গিত্তজন্য ব্রণ পীত ও নীলের * আভাবুক্ত, দাহ পাক ও রক্তব্ণ 

বিশিঈ) ও পীতবর্ণ পিড়ক1 (ফুরকুনি) সমস্ত তাহার চতুর্দিকে 

বাপু। এই ব্রণ শীঘ্র উিত হয়, এবং ইহা হইতে রক্তবর্ণ 
উঞ্ঠরস নিঃহ্যত হয় । 

কফজন্য ব্রণ বিস্তৃত, প্রচণ্ড-কওূ-বিশিষ্ট, স্থল ঘন কঠিন, পারুবর্ণ 

এ মনা-বেদনা-বিশিষ্ট, সিরা ও আারুজালে ব্যাপ্ত, এবং তাহা হইতে 

শুক্রবর্ণ শীতল গাঢ় পিচ্ছিল আআাঁব নিঃ্যত হয় । 

রক্তজন্য ব্রণ, প্রবালের ন্যায় বর্ণ বিশিঈ, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট ও পিড়- 

কাতে ব্যাপ্, আমীষ-গন্ধ বেদনা? ও উ্-উদ্ভাব-বিশিষ্ট শোশিত-আবৰ 

ও পিত্তের লক্ষণ বিশিষ্ট। 

বাযু-পিত্ত-জন্য ব্রণ, তোদ দাহ ও উষ্ণ-উত্তাব-বিশিষ্ট, পীত্.ও 

অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট ও পীত-অরুণ-বর্ণের আআব যুক্ত । 

বাতশ-শ্রেম্সাজন্য ব্রণঃ কওুয়ন (চুলকনা )ও তোদ বিশিষ্ট কঠিন 

এবং তাহ হইতে মুহুসু'হুঃ শীতল পিচ্ছিল আআব নিঃস্যত হন । 
পিভ-শ্রেম্মা-জন্য ব্রণ, ভার, দাহ ও উষ্ণত। যুক্ত, পীতবর্ণ বিশিষ্ট 

ও তাহা হইতে পাঞওু বর্ণ আম্রাব নিংস্থত হয় । 

বাভ-রক্ত-জনা ব্রণ, রুক্ষ ক্ষুদ্র অতি*স্ম তোঁদ-বিশিষ্ আুণ্ডের 
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ন্যায় (স্পন্দহীন )১ রক্তবর্ণ ও তাহা! হইতে রক্তবর্ণ আআাব 

নিঃস্যত হয়। 

পিত্ব-রক্ত-জন্ত ব্রণ, ঘৃতমণ্ডের স্ায় বর্ণ ও মত্স্ত-ধৌত জলের 

ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট, কোমল প্রসারণশীল, ও তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ উ্ণ 

আশ্রাব নিঃস্যত হয়। 

শ্লেম্ব-রক্ত-জন্য ব্রণ, রক্তবর্ণ গুরু পিচ্ছিল কওুযুক্ত স্থির, ও তাহা 
হইতে রক্ত-যুক্ত পাঁওুবর্ণ আত্রাব নিঃস্থত হয়। 

বাত-পিত্ত-শোগিত-জন্য ব্রণ,স্ফ,রণ তোদ দাহ ও উঞ্ণ উদ্ভাব 
বিশিঞ্, পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ও রক্তম্াবী। : 

বাত-শ্রেয়্া-জন্য ব্রণ, কণ্ড ও চুমচুমায়ন যুক্ত ( চিন্চিন্) পাঞ্ডুবর্ণ 

ও ঘন-রক্ত-শ্রাবী | 

বাত-পিতৃ-শ্লেক্সা-জন্য ব্রণ, বাত পিত্ত ও শ্রেম্মা জন্য বেদন1 ও তিন 

প্রকার বর্ণের আত্্রাব বিশিষ্ট । 

বাত-পিত্ৃ-শ্রেম্সারক্ত জন্য ব্রণ) দাহ মথন স্করণ তোদপাক 

রক্তবর্ণ স্বপ্ততা এবং বিবিধ প্রকার ধেদন1। ও নান। বর্ণের আশ্রা৭ 

বিশিষ্ট হয়। 

জিহ্বাতলের ন্যায় বর্ণ মৃদু শ্লিপ্ধ সুক্স। বেদনা ও আত্রাথ 

শূন্য, এবং স্ুব্যবপ্থিত, এই সকল লক্ষণ হুইলে শুন ব্রণ বলিয়া 

জানিবে। 

ব্রণের ষষ্টি (৬০) প্রকার চিকিতসা যথা, উপবাস আলেপন পরি- 

ষেক*অভ্যঙ্গ শ্বেদ বিশ্লাপন ( বসাইয়া দেওয়া) বন্ধন পাচন (পাকান ) 
বিদ্রাৰণ (গালিয়া দেওরা) স্পেহন (ঘ্বত তৈলাদি) বমন বিরেচন 

ছেদন ভেদন দারণ এষণ (দেহ মধ্যে শল্যের অনুসন্ধান ) আহ 

(টানিয়! বাহির কর) বাধন (সিরু। প্রভৃতি বিদ্ধ কর) বিশ্রাবণ 

সীবন (সেলাই) সন্ধান [যোড় লাগান ) পীড়ন [ টেপা বা চে।চ।] 

শোনিতক্ব নির্কাপ্ণ উতৎ্কারিক। কষায় বন্তী কল্ক ঘ্বত তৈল রস- 
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ক্রিয়া অবচূর্ণন ধূপ (ধুম প্রয়োগ) উতৎ্সাদন অবসাদন মৃদ-কর্ম 
দারুণ-কন্ম ক্ষার-কর্ম অগ্নি-কর্খম কৃষ্ণ-কণ্ম পাঁও,কণ্ম প্রতিসারণ রোম- 

সঞ্জনন লোমাপহরণ বস্তি-কর্ম উত্তর-বস্তি বন্ধন পত্রদান কমি-নাশন 
বৃংহণ [ পুষ্টি করণ] বিষ-নাশন ণিরোবিরেচন নস্য কবল ধারণ 
( কুলি) ধূম মধু-সর্প যন্ত্র আহার রক্ষা বিধান। ইহাঁদ্দিগের মধ্যে কাথ 
বন্তি কল্ক ঘ্বত তৈল রসব্রিয়! ও অবচূর্ণনঃ এই গুলি শোধনকর ও 
ও রোপণ-কর। ইহাদিগের মধ্যে আটটা শত্-ত্রিয়। সম্বন্ধীয় । শোণিত 
মোক্ষণ ক্ষার অগ্নি যন্ত্র আহার রক্ষাবিধান ও বন্ধ-বিধান পুর্বে বল! 
হইয়াছে । শ্নেহ-ন্বেদ বমন বিরেচন বস্তি উত্তর-বস্তি শিরোবিরেচন 
নস্য ধূম ও কবল-ধারণ অন্যত্র বুল৷ যাইবে; ব্রণ-চিকিৎসার অবশিষ্ট 
প্রকরণ এ স্থলে বল! যাইতেছে । 

পুবে থে ছয় প্রকার শোফ [১] বল হইয়াছে, উপবাস হইতে 
বিরেচন পধ্যন্ত এই একাদশ প্রকার প্রতীকার তাহাদিগের শোফ 
অর্থাৎ ফুলা1 অবস্থাতেই বিশেষ রূপে প্রয়োজ্য। শোঁফ ব্রণ-ভাৰে 
পরিণত হইলেও (২) এই সকল গ্রতীকাঁর অহিতকর নছে। 
বিরেচনের পর হইতে যে সকল প্রকার চিকিৎসার প্রকরণ বলা 
হইয়াছে, শোঁফ ব্রণ-ভাবে পরিণত হইলে প্রায় এই সকল প্রত্ীকার 
প্রয়োজ্য। সকল প্রকাদ খোফের প্রথন অবস্থায় উপবাস প্রভৃতি 
সামান্যতঃ উতকষ্ট প্রতীকার। ূ 

শোক বা ব্রণ রোগে কুপিত দোষের শাস্তির জন্য দোষ ও বল 
বিবেচন। করিয়া রোগীর উপবান দেওয়] কর্তব্য ) বাযুর্ণ্ট্বগতি 
তৃষ্ণা ক্ষুধা মুখশোষ ও শ্রান্তি এই সকলের দ্বারা যাহার! পীড়িত তাহা- 
দিগের পক্ষে, কিন্বা গভভিণী বৃদ্ধ বালক হূর্বল অথব। ভীত ব্যক্তির পক্ষে, 
উপবাস কর্তব্য নহে। শোফ উত্থিত মাত্রেই, অথবা, তীব্র বেদনা- 

(১) ইং রাজীতে হাঁকে £1)0988 বলে । 
(২) ফুলা পাকিয়৷ রস রক্তাদি আব রা ব্রণ ভাবে পরিণত হওয়। | 
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বিশিষ্ট ব্রণ জন্মিবা মাত্রই, বায়ু পিত্ব প্রভৃতির মধ্য যে দোঁষের লক্ষণ 

তাহাতে দৃষ্ট হয়, সেই দোষ যে দ্রবো নিবৃত হয় সেই দ্রব্যের প্রলেপ 
সেই শোফে বা ব্রণে প্রয়োগ করিবে । গৃহ দাহের স্থলে জল সেচন 

করিলে যেরূপ শীঘ্র অগ্নির শাস্তি হয়ঃ শোফের যাতনাঁও সেই রূপ 

প্রলেপের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শোঁফের প্রহ্লাদন [ পুযাদি জন্মান ), 

শোধন (৩) হরণ উৎসাদন (নির্মল করা), ও রোপণ (পুরিয়! উঠা) 

লেপের দ্বার এই সকল ফল হয়৷ 
বাযু-জন্য শোফে বেদনা-শাস্তির জন্য ঘ্বৃত তৈল কাঞ্জী মাংস অথব! 

বাযু-শাস্তিকর ওষধের ক্কাথ, ঈষছ্ষ্ণ থাকিতে পরিষেচন করিবে । 
পিতৃ-জন্য রক্ত-জন্য অভিঘাত-ন্নন্য অথব! বিষ-জন্য ব্রণ হইলে, 

ছুপ্ধ ঘ্বত মধু শর্করা জল ইক্ষু-রস, মধুর-রসের ওষধ অথব। উ্ুম্বর 

বৃক্ষের কাথ, উষ্ণ না থাকে এরূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে। 

শ্রেম্মা-জন্য শোফ তৈল মুত্র ক্ষারোদক সুরা স্ুক্ত কফত্প ওষধের 
কাথ, শীতল না থাকে এরূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে । জল 

সেচনে যে রূপ অগ্নির শাস্তি হয় কাথের সেচনেও সেই রূপ দোষ- 

জনিত তীব্র যাতনার শান্তি হয়। 

দোষ বিবেচনা করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে দোষের উপশম ও 

মৃছত সম্পাদিত হয়। পুর্বে যেসকল ক্রিয়ার কথা বল! হইল 

তাহার মধ্যে স্বেদ বিশ্লাপন হইতে বিআ্াবন পর্যন্ত যে কয়েকটা প্রক্রিয়া 
আছে তাহাদিগকে পশ্চাত্কর্্ম বলে। ভয়ানক কঠিন বেদনা-বিশিষ্ট 

শোহিদ্অথব। বরণে স্বেদ (ভাপর *) বিধেয়। শোফ অল্প বেদন! 

বিশিষ্ট ও স্থির (যাহা পাঁকেও না ও বসেও না) হইলে, শ্তাহাতে 

বিশ্নাপন (বসাইয়1 দেওয়া) কর্তব্য ১ শোফে অভ্যঙ্গের দ্রব্য মাখাইয়া 

(৩) মন্দ পুযাদি নিঃনারিত করিয়া আর না জন্মিতে দেওয়া শোধন বলে। 
* ব্রণের দোষ অনুসারে যে সকল ওঁধধ দেওয়া যায় তাহারহ ভাপর! দিবে । 

পঞ্চর স্বেদাবচারনীয় বিধি নামক ৩২ অধ্যায় দেখ। 
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প্রথমতঃ স্বেদ দিবে, পরে বংশদ্বারা বা ব্ধাঙ্ৃষ্ঠের হবার! অল্প অল্প মর্দন 

করিবে । আম অথবা দাহ যুক্ত শোফে বন্ধন করিবে । শোফ 

দাহ-যুক্ত না হইলে বন্ধনের ত্বারা বসিয়া যায়, দাহ-যুক্ত হইলে 

পাঁকিয়া উঠে। উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যস্ত প্রক্রিয়ার দ্বার! যদি 

শোঁফের শাস্তি না হয়, তবে দধি তক্র সুরা স্ৃক্ত ও কাঞ্জি সহযোগে 

ঘ্ত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পাকাইবার ওষধ পাক করিবে। 

উত্কারিকাঁর ( মদকের ) ন্যায় পাক কঠিন হইলে, উফ 

থাকিতে এরগু পত্র সহযোগে শোফে বন্ধন করিবে । শোফ 

পাকিবাঁর উন্মুখ হইলে আহারের নিয়ম অবলম্বন করিবে । 

যে শোক অল্প কাল উখিত* হইয়াছে, তাহার বেদন1- শান্তি 

ও পাকিয়া উঠা নিবৃত্তির কনা রক্ত-মোক্ষণ কর্তব্য। রক্ত 

যুক্ত শ্যামবর্ণ বেদনা-বিশিষ্ট কঠিন শোফ হইলে, অথবা সংরস্ত 
( কটকটা নি) বিশিষ্ট ব্রণ হইলে বিআ্ীবণ (২) হিতকর | বিশেষতঃ 

ব্রণ বিষ-যুক্ত হইলে জলৌকার প্রয়োগ কর্তব্য । রুক্ষ-প্রককতি রুশ 
বাক্তির ব্রণের উপদ্রবে শরীর শুদ্ধ হইলে তাহার ব্রণে যে সকল 

দ্রব্য বা'ওষধি প্রয়োগ করা বাইতে পারে, সেই সকল দ্রব্য সহযোগে 

ঘ্বত পাক করিয়া পান করাইবে । শোফের মাংস উৎসন্ন ( ফুলিয়! 
উঠ1) হইলে, বিশেষতঃ কফ-জন্ত ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণের শোণিত 

পৃয-ভাঁব প্রাপ্ত হইবার পূর্বে রোগী অতিশয় ক্রিষ্ট হইলে, নিঃশেষে 
বমন কর্তব্য। বাযুপিত্ত-জন্ত দীর্ঘ-কাল-্মথায়্ী ব্রণ হইলে বিরেচন 
প্রশস্ত । শোঁফ অথবা ব্রণ না পাকিয়া কঠিন হইয়। স্থিপ্ীভাবে 

থাকিলে, অথবা স্নায়ু কোথাদি রোগ হইলে, ছেদ-কার্ধ্য বিধেয় । 
ব্রণ যদি উন্নত হয়, ও তাহার অন্তরে পুষ থাকে অথচ নির্গত হইবাঁর 
মুখ না থাকে, ও সেই রোগ শরীরে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবন! 
থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ শন্ত্রের দ্বারা ভেদ করা বিধেয়। বালক বৃদ্ধ 

(২) শস্ত্রের দ্বারা শোশিত নিঃসারিত করা। 
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অসহিষ্ণু ক্ষীণ ভিরু অথবা জ্ত্ীলোঁক হইলে, অখবা মর্মস্থানে ব্রণ 
জন্মিলে উধধের দ্বারা দারণ কর্তব্য । [৩] শোফ ম্থপক ও একত্র 

সংযত হইলে, যদি তাহার অন্যন্তরস্থ সমুদয় রক্ত পৃযভাব- প্রাপ্ত ন1 

হইয়া থাকে, তবে দারণের লেপ প্রয়োগ করিবে । স্ুুপিষ্ট দারণের 

ওষধ ক্ষার সংযোগে প্রয়োগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদীর্ণ হইয়াও 

যদি শোফের মুখ কঠিন স্ুল ও আয় হইয়া! থাকে ও তাহার 

চতুর্দিকে কঠিন মাংস উন্নত হইয়! থাকে, তবে লেখন কার্ষোর 

হারা ক্ষতস্তান নিঃশেষে কর্তন করিবে । যে পর্যাস্ত ক্ষত ণাকে 

সেই পর্যযস্ত লেখন করিয়া, তাহার মধো পর বা কার্পাস বা নিম্বকণঠ 
সৈন্ধব-যুক্ত যবের শুঙ্গা এবং কর্কশ পত্র (শেওডা পাতা ) এই সকল 
প্রয়োগ করিবে । নাড়ীব্রণ শলাগর্ভ [দেহ মধ্যে যেস্থানে শল্য 

থাকে ] অথবা উন্নত উন্মার্গী (বে ব্রণে ক্রমশঃ দেহ মধ্যে উর্ধদিকে 
ক্ষত হইতে থাকে) ব্রণ হইলে, তাঁহার অভ্যপ্তর দেশ বৃঙ্গের অঙ্ক র 

অথবা এষণী-শলাকার দ্বারা এষণ করিনে। | 

ব্রণের মুখ সম্কচিত ভউক অথনা প্রসারিত হউক, শলা আহরণ 

করিবার যে রূপ নিয়ম আছে শ্তদন্তসাঁরে তাহ হইতে শল্য বাহির 

করিবে । কোন রোগে শিদ্ধ করিতে ভইলে, যে স্থলে যে পরিমাণে 

শস্ত্ নিহিত করিবার বিধে বল হইয়াছে প্তদস্থুসারে বিদ্ধ করিয়া শ্রাব 

কবাইবে। মাংসে স্তিত ব্রণের সুখ যদি প্রসারিত থাকে, তাহাতে 
পান্ু বা অনয উপদ্রৰ না থাকে তবে সেই বরণের মুখ সংযত করিয়। 

সেলাই করিবে । ব্রণ মর্খন্তানে জন্মিলে বা সল্প মুগ হইলে অথবা 
তাহাতে পৃষাশয় থাকিলে, তাচার চতুর্দিকে পীড়ন-দ্রব্য (যাহার 
প্রলেপে রস রক্তাদি নির্গত হয়) প্রয়োগ করিবে । পীড়নের 

শ্রদেহ শুষ্ক হইতে থাকিলে ক্তাতা পরিত্যাগ করিবে। ব্রণের মুখ 

(৩) প্রলেপের গ্বারায় পুযাদি নির্গত করাকে দারণ বলে (হৃত্র স্থানের 

শোফের চিকিৎস1 দেখ )। 
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রুদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে না, তাহণতে অভ্যন্তরস্থ দোষের বুদ্ধি হয়। 

তাহাতে শোণিত নিঃসরণ হইলে, যথা-বিহিত ক্রমে রক্ত মোক্ষণ 
কর্তব্য। পিত্বের প্রকোপ বশতঃ দাহ ও অর বিশিষ্ট ব্রণ হইলে 
ও রক্ত-কর্তৃক অভিভূত হইলে ছেদন কর! কর্তব্য । পূর্বোক্ত শীতল 
দ্রব্য সমস্ত [ ৯] হুঞ্ধে পেষণ করিয়া, প্রচুর ঘ্বত সহুযেধগে অবলেহ 

ভাবে লেপ প্রস্তত করিয়া শীতল অবস্থায় তাহাতে প্রয়োগ করিবে। 

ব্রণে অল্প মাংস থাফিলে, তাহা পাকিয়। ন1 উঠিলে, ও তাহ! 

হইতে অন্ন রদ রক্তাদি স্রাব হইতে থাকিলে, এবং তাহ তোদ 

( টনটনানি ) কাঠিন্য কর্কপতা শূল ( কনকনানি ) ও কম্প 

এই সকল উপদ্রব বিশি হহর্পে, বায়ু-শাস্তিকর ওষধ, অন্নগণ ও 

কাকোল্যাদিগণ তৈলাক্ত বাজ সহযোগে পাক করিয়া প্রলেপ 

দিবে । কঠিন ও বেদনা-বিশি্ হইলে এ সকল পরব্যের স্বেদ বিধেয়। 

হুন্ধ, ক্রেদ-বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল হইলে পুৰব্বোক্ত শোধনী-দ্রব্যের 
কাথের দ্বা«া শোধন করিবে । মাংসাশ্রিত গভীর ব্রণ হইলে ও 

তাহার অন্তরে শল্য থাকিলে এবং সুখ সুক্ষ হইলে শোধনী-দ্রব্যের 

বারা বথাবিধি বন্তি নিম্মীণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পুতি 

নাংসাচ্ছাদিত ব্রণের আভ্যস্তরিক দোষ সকল সংশোধন-জন্য, 

পূর্বোক্ত বপ্তির দ্রব্য সকলের মধ্যে যত দূর পাওয়া যায় শিলাতে 

পষণ করিয়া লেপ দিবে । পিত্ত দূবিত হইয়া গতীর, দাহ ও 
পাক-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, পৃর্বোক্ত শোধনী দ্রব্য ও কার্পাস-ফুল 
নহযোগে ঘ্বত প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রুক্ষ ও অঁ্িআাবী 

রণ হইলে ও তাহার চতুদ্দিকস্থ মাংস উৎসন্ন ভাবে থাকিলে সর্ষপ 
-স্সছ-যুক্ত তৈলের দ্বার সংশোধন বর্রবে। তৈলের দ্বারা সংশোধিত 

না হইলে, কঠিন মাংসাশ্রিত বণের স্থলে পৃর্বোক্ত শোধনী দ্রব্যের 
হাথ প্রস্তত করিয়া তাহাতে সুরাষ্ট্রজ ( সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ) কাসীঙ্ 

(১) আরবের গণ-বর্ণনায় যে সকল ভ্রব্য শীতল গুণ বিশিষ্ট... 



৬০ স্রঞ্রুত | 

হীরাকস ও মনঃশিল1 মিশ্রিত করিয়! প্রয়োগ করিবে । টাব।-নেবুর 

রস ও মধু সহষোগে হরিতাল উম মর্দন করিয়া তিন তিন দিবস 

অস্তর বণে প্রয়োগ করিবে। গম্ভীর, মেদ সংশ্রিত ও ছূরগন্ধ-বিশিষ্ট 

ৰ্ণ হইলে শোধনবন্তির হুক চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। বৃণ সংশোধিত 

হইলে শোধনীয় দ্রব্যের কাথের দ্বারা বৃণের শোধন কর! কর্তব্য । 

বণ বেদনা-হীন ও সংশোধিত হইয়াও গ্রভীর থাঁকিলে রোপণীর় 

দ্রব্যের বন্তি প্রস্তত করিয়! প্রয়োগ করিবে। মাংসল স্থানের বৃ 

পুরিয়। না উঠিলে তাহার আত্যন্তরিক পৃতি মাংস সমস্ত নির্গত 
করিয়া মধু সংযোগে তিল তওুলের কলংক প্রয়োগ করিবে। 

পিষ্ট'তিল, মধু সংযোগে প্রয়োগ করিলে, মধুরতা উষ্ণত1 ও স্িগ্ধতা 

প্রযুক্ত বায়ুর শাস্তি করে, কষাঁয় ভাব মধুরতা ও তিক্ততা প্রযুক্ত 
পিত্তের শান্তি করে, এবং কষায় ভাব তিক্ততা ও উষ্ণতা প্রযুক্ত 

কফের শাস্তি করে। পিষ্ট-তিল, শোধনী ও রোপনী দ্রব্যের সহযোগে 

প্রয়োগ করিলে ব্রণের সংশোধন ও রোপন হয়; নিম্ব পত্র ৪ মধু 

সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণ সংশোধিত হয়, এবং নিম্ব পত্র মধু 

ও ঘ্ত সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণ পৃরিয়। উঠে। কোন কোন 

পঞ্ডিত বলেন যবের কল্কও তিল-কল্কের স্তায় গুণকারী। ইহ! 

প্রয়োগ করিলে যাতন। হীন ব্রণের শান্তি হয় (বসিয়। যায়), যাতনা 

বিশিষ্ট ব্রণ পাকিয়া উঠে, পক অবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিদীর্ণ হয়। 

বিদীর্ণ ব্রণে প্রয়োগ করিলে সংশোধিত হয় ও পুরিয়া উঠে। পিত্ত, 
রক্ত বিষ অথব! আঘাত-জনিত গতীর ব্রণ হইলে, ঘ্বৃত অগ্রে হঞ্ধের 

সহিত পাক করিবে, পরে সেই দ্বত রোপনীয় দ্রব্য সহযোগে, পাঁক 
করিয়া প্রয়োগ করিবে। কর্ফ-বাত জন্য যাতনা-দারী ব্রণ হইলে 

রোপণীয় দ্রব্য সহধোগে তৈল ( সর্প ) পাক করিয়া! প্রয়োগ করিবে । 
ব্রণ শনীরে সঞ্চারণ-শীল হউক বা! স্থির থাকুক, শুদ্ধ হউক বা দূষিত 

হউক, তাহার রোপণের নিমিত্ত রসক্রিয়া করিতে হইলে হরিদ্রা ও 
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দার হরিদ্র! প্রয়োগ করা কর্তব্য । ব্রণ কঠিন মাংস অথবা ত্বকে 
হইলে বা ত্বকের সহিত সমভাবে থাকিলে, রোপণীয় দ্রব্যের চুর্ণ 

প্রয়োগ করিবে । যে সকল শোঁধনী বা রোঁপণী দ্রব্য বল! হইল, তাহা! 
প্রকার সকল ব্রণেই প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। ইহ] শাস্ত্রসিদ্ধ ও 

পরীক্ষিত, ইহাতে যুক্তির প্রয়োজন নাই । কষায় প্রভৃতি (১) সাতটা 

প্রকরণে যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহ] চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে 

গ্রহণ করিবেন। বাযুদূষিত ব্রণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কষায় [ কাথ ] 

প্রভৃতি প্রস্তত করিতে হইলে, স্বন্ন ও বৃহৎ প্রায় ছুই প্রকার পঞ্চমূলই 
বাবহার্যটয । পিত্ত দূষিত ব্রণের জনা কষাঁয়াদি প্রস্তত করিতে হইলে 

ন্যগ্রোধীদিগণ ও কাঁকোল্যাদিগণ ব্যবহার্য । কফ-দুধিত ব্রণের 
সম্বন্ধে আরখ্রধাদিগণ ও অপর যে সকল উঞ্ণ ওঁষধ বলা! হইয়াছে 
(অর্থাৎ বকণার্দিগণ ) তাহাই ব্যবহার্ষ্য। সান্লিপাতিক ব্রণ হইলে 

সকল প্রাকাঁর ওষধ একত্র প্রয়োগ করিবে । বায়ুজন্ত উগ্র যাতনা ও 
আশ্রাব বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, বুক্ষের বল্কল [২] যব বত ও অনগ্পন্য 

ধৃপনীয় দ্রব্য সহযোগে ধুম প্রয়োগ করিবে । অতান্ত শুফ অল্প মাংস 
বিশিষ্ট গভীর ব্রণ হইলে উৎসাদনীয় ঘ্বত (৩) ও আলেপন প্রস্তত 

করিবে । ব্রণ-রোগ্ী মাংসাঁশী হইলে, দেহ-পু্টির জন্ত তাহাকে মাংস 

ভোজন করাইবৰে। উৎসন্্ন ও কোমল মাংস বিশিষ্ট ব্রণ হইলে অব- 
সাদক ক্রিয়া কর্তব্য (৪) অবসাদনীয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়! মধু সহযোগে 

প্রয়োগ করা কর্তব্য। বায়ুকর্ুক কঠিন মাংস বিশিষ্ট ছষ্ট ব্রণ হইলে, 
ব্রণের মাংস কোমল করা (স্বেদ প্রয়োগে কোমল হয়),ও শক্ত 

বহার মাপ ধার 

(১) কথায়বর্তি কল্ক ঘবত তৈল রস ও চূর্ণ এই সাতটা। 
(২) যে সকল বৃক্ষ বাযুশাস্তিকর তাহার ছালই ব্যবহার্ধয। 
€৩) হূত্রস্থানের শোফের চিকিৎসায় শোফের উৎম্দন জন্য যেসকল জবা 

বল। হইয়াছে তাহাতে ঘ্বত প্রত্তত করিবে। 

(& )অবদাদনীয় ত্রব্য পূর্বোক্ত শোফের চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য । 



৬২. স্শ্রস্ত । 

স্োক্ষণ কর! কর্তব্য, এবং বাতত্ব ওষধ সহযোগে (বাত ওষধ প্রবোৰ 

গণ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য) দ্বত প্রস্তত করিয়! সেচন করিবে । ব্রণের মাংস 
হ্বভাবতঃ ফোমল থাকিলে কঠিন কর! কর্তব্য । তজ্জন্য ধব শ্রিযঙ্জ 
শোক রোহিণীর (হরীতকী বিশেষ) ত্বক জ্রিফল! ধাতকী:পুষ্প 

লোধ ও ধুনা এই সকল সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়। ব্রণে প্রয়োগ 
ফরিবে। উৎসন্নমাংস কঠিন কও-যুক্ত ব্রণ হুইয়া ধিলম্বে অর্থাৎ 

ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে, এবং তাহা সংশোধনীয় দ্রব্যের দ্বার 

সংশোধন করিতে না পারিলে, ক্ষার কর্মের দ্বার শোধন কর! কর্তব্য। 

বণ হইতে গিরি-মৃত্তিকাঁর জলের ন্তায় অথব। মৃত্রের ন্যায় শাৰ হইতে 
ধাকিলে, অথবা রক্ষ-শ্রাবী ব্রণ হইলে, অথব। কোন সন্ধি-স্থান নিঃশেষে 

ছিন্ন হইয়া পড়িলে অগ্নিকর্খের দ্বার প্রতীকার করিবে। ব্রণ শ্বেত 
বর্ণ হুওয়! প্রযুক্ত শীত্র পূরিয়া না উঠিলে, তাহাকে কৃষ্ণ বর্ণ করিবে। 
শল্লাতকের ফল গোমুত্রে ভাখিত করিয়া ছুদ্ধে এক দিবস মগ্ন করিয়া 
রাঁথিবে। পরে সেই সকল ফল দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া লৌহ-কুস্ত 
মধ্যে রাখিবে। অন্য কুস্তের মুখের সহিত সেই কুস্তের মুখ সংযোতিত 

করিয়| উভদ্ব যুখের সন্ধি-স্থানে গোমরের দ্বারা লেপ দিবে। লেপ 

শুষ্ক হইলে ভল্লাতকের কুস্তে অগ্নি সংযোগ করিবে । অগ্নি সংযোগে 

তল্লাতকের কুস্ত হইতে যে তৈল নিংস্যত হয় তাহা গ্রহণ কর়িবে। 

সজল-প্রদেশস্থ গ্রাম্য পণ্ডর খুর দগ্ধ করিয়া! সশর ব্ধপে চূর্ণ করিবে, সেই 
চূর্ণ কিঞ্চিৎ পৃর্বোক্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুরুবর্ণ বরণে 
আলেপ” করিলে কৃষ্চবর্ণ হয়। কোন প্রকার কাষ্ঠ বা কোন প্রকার 
ফলের তৈল বাহির করিতে হইলে, পূর্যেক্ত সন্রাতকের তৈল নিঃসা- 

রপের বিধি অনুসারে কার্ধ্য করিবে: বৃণ কৃুষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত যদি পুরিয়া 
ন| উঠে তবে ব্থকে .পাণুবর্ণ কর1 কর্তব্য। তজ্জন্ত রোহিণ্ী ফল 
সপ্ত দ্বিবস ছাগীহুগ্ধে রাখিবে। পরে সেই ষ্বল উত্তম রূপে পেষণ 
করিয়। কৃষ্কবর্ণ ভ্রণে প্রয়োগ 'কিরিবে। অথবা নৃতন কাপালিক] চূর্ণ 
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বৈছুল, সংজানাত, কাসীস এবং যিমধু একত্র চূর্ণ করিয়! মধু সহযোগে 
প্রয়োগ করিবে । অথবা কপিখ ফলের আভ্যন্তরিক শস্য বাহির 

করিয়। তাহার মধ্যে হিরাকস, গোরোচনাঃ ভুখ ( তুতে ), হরিতাল, 
মন£শিল।, বাশের ত্বকের নীল; প্রপুন্নাড় ও রসাঞ্জন সমভাগে পুরিবে। 
অনস্তর ছাগ মৃত্রের দ্বার! পূর্ণ করিয়। অর্জুন বৃক্ষের মূলে এক মাস 
পুতিয় রাখিবে। এক মাসের পর সেই ওষধ কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে লেপ দিলে 

পাগবর্প হয়। কুকুটাণ্ডের কপাল (কুুটের ডিম্বের খোল1) কতক- 

ফল যষ্টি-মধু সমুদ্র-মণ্ডুকী ওমণি-চূর্ণ ; এই সকল মমভাঁবে একত্র করিয়া! 
গোমুত্র সহযোগে গুটিক! প্রস্তত করিবে । সেই গুটিকা প্রয়োগ করিলে 
ব্রন প্রতিসারিত হয়, ক্ষেয় হয় ব1 খেয়ে যায়)। হস্তীদন্তের মসী প্রস্তত 

করিয়া প্রচুর পরিমাণে রসাঞ্জন সহযে।গে লেপদিলে শরীরের রোম- 
হীন স্থানে রোম জম্মে। চতুষ্পদ পণ্ডর ত্বক রোম খুর শৃঙ্গ ও অস্ি, 
এই গুলির ভন্ম চূর্ণ করিয়া তৈল সহষেগে লেপন করিলে ভূমিতে ও 
রোম জন্মে । কাশী ও নক্তমালের পলনব কপিখ-রসে পিষিয়া লেপ 

দিলে শরীরে লোম জন্মে । রোমাঁকীর্ণ ব্রণ হইলে শীঘ্র পুরিয়! উঠে 
না] । অতএব ক্ষুর কর্তরীর দ্বারা লোম কর্তন কর! কর্তব্য । 
শঙ্খ-চুর্ণ ছুই ভাগ হরিতাল এক ভাগ অন্ন রসের সহিত পিষিয়] 

লেপন করিলে লোম উঠিয়া যায়। ভল্লাতকের তৈল ও ন্গহী-ক্ষীর 

( মনসা, আঠা) একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোম উঠিয়। যায়। 
অথবা, কদলী ও শোগা1 বৃক্ষের ত্ম লবণ ও শমী-বীদদ একত্র শীতুল 

জলে পিষিয়া লেপ দিলে, অথবা, গৃহ-গোধিকার € কাকীলাস ) 

পুচ্ছ রস্ভাল ও ইন্গুদী বীজ, এই সকলের ভস্ম তৈল ও জল সহযোগে 
সুধ্যপন্ক করিয়। লেপ দিলেও লোম উঠিয় যাঁয়। 

শরীরের অধোভাগে বাযু-জন্য রুক্ষ ও অত্যর্থ বেদনাৰিশিষ্ট 

ব্রণ হইলে বিরেচন বিধান করিবে। মুত্রাঘাতে মৃত্রদোষে শুক্র- 
দোষে, অশ্মরী-রোগ-জন্য ব্রণ হইলে, অথবা আর্তব দোষে উত্তর-বস্তি 



৬৪ সুশ্রুত। 

প্রশত্ত। বন্ধনের দ্বার ব্রণ সংশোধিত হয়, কোমল হয় ও নিঃশক্কে 

পৃরিয়া উঠে, অতএব ব্রণ বন্ধন কর! অতি কর্তব্য। স্থির অল্প-মাংস- 

বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, রক্ষত1 প্রযুক্ত পুরিয়া না উঠিলে, দোষ ও খতু 
বিবেচনা! করিয়া! তাহার উপরি পত্র আচ্ছাদন দিয়! বন্ধন করিবে । 

বাযু-জন্য ব্রণে এরগ, ভূর্জ; পৃতিক (করঞ্জ) অথবা হরিদ্রার পত্র; 

রক্ত বা পিত্ত-জন্য ব্রণে, আশ্ববল গান্তার, মনসা বা অর্ক বৃক্ষের পত্র; 

কফ-জন্য ব্রণে পাঠা মূর্বা গুলঞ্চ কাকমাচী হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা বা 

শুকনাসার ( সোনাবৃক্ষ ) পত্র, আচ্ছাদনে ব্যবহার করিবে। হে 

পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে তাহ! কর্কশ ক্লিন জীর্ণ কঠিন 

অথব! কীট ভক্ষিত না হয়। স্বেহ বা ওষধের সারের দ্বার যে পত্র 

দূষিত না হয়, তাহাই প্রলেপের উপরি আচ্ছাদন করিবে। পত্রের 

উপরি পষ্রবন্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে । ব্রণে শীতলতা ও উষ্ণ 

জন্মাইবাঁর জন্য, ও 'প্রলেপের ঘ্বৃতাি লেপ হইতে বাহির না হয় এই 

জন্য, লেপের উপবিভাগ পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে । ব্রণের 
উপরিভাগে মক্ষিকাঁদির দ্বারা কম জন্মিলে, ও সেই কৃমি কর্তৃক 

ভক্ষিত হইলে, ব্রণ অতিশয় ফুলিয়া উঠে, তাহাতে তীব্র যাতনা 

জন্মে ও তাহ! হইতে রক্তআ্াব হয়। সে স্থলে সুরসাদিগণে 

উল্লিখিত দ্রব্য সমূহের কাথে ধৌত করিয়া, পুরিয়া উঠিবার জন্য 
সেই সকল দ্রব্যই প্রয়োগ করিবে । অথবা সপ্তপর্ণ করগ্র অর্ক নিশ্ব 
ও*পিয়াল এই সকল বৃক্ষের ত্বক গো-মূত্রে পিষিয়া লেপ দিবে; বা 

মাংসপেশী সকল আচ্ছার্দত করিয়া! ক্ষারোদক সেচন করিবে, ও 

কমি সকল ব্রণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। কৃমি বিংশতি 

প্রকাঁর, তাহাদিগের বিষয় পরে বলা যাইবে । ব্রণ কর্তৃক দীর্ঘ 

কাল পীড়িত থাকিলে, শরীর কৃশ বা শুক হইলে; রোগীর অগ্নি 
রক্ষা করা, ও শরীরের পুষ্টিসাধন কর! কর্তব্য । বিধাক্ত রোগের 
বিজ্ঞান, বিষ নির্ণয় করা ও তাহার চিকিৎসা, কল্পস্থানে বলা ছুই. 
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য়াছে। স্কন্ধদেশের উদ্ধ ভাগে যে সকল কণ,বিশিষ্ট শোফ জন্মে 

তাহাতে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে । এ সকল স্থানে 

বাযু-ন্ন্য দাহ-বিশিষ্ট রুক্ষ ব্রণ হইলে নস্য প্রয়োগ করিবে । 

দোষের নিবৃত্তিব জন্য, বাতনা ও দাহের শান্তির জন্য, 

ম্সিহব। ও দন্তের মল আহরণের জন্য, এবং মুখমধ্যস্থ ব্রণের শোধন 

বা রোপণ জন্য, উষ্ণ ব1] শীতল কবলগ্রহ ( কুলকুচ) বিধেয়। 

স্কন্ধদেশের উদ্ধ ভাগে কফ-বাত-জন্য রোগ অথবা শোফ ব। শ্বাব- 

বিশিষ্ট বণ হুইলে ধূমপান কর্তব্য। সদ্যো-বৃণের স্থলে (অস্ত্রাদির 
আঘাতের দ্বার যেব্ণ জন্মে) রক্-নিঃসরণ রোধ করণার্থে এবং 
ক্ষতের সন্ধানাথে (ঘোড়া লাগ!) ঘ্বত মধু প্রয়োগ করিবে । শল্য 

কর্তক গভীর ও হুক্া মুখ-বিশিষ্ট বণ হইলে, ও তাহা হইতে হস্তেব 

ছার শল্য বাহির করিতে না পারিলে, যন্ত্র ব্যবহার করিবে । সকল 

প্রকার বুণ রোগেই লু, ক্লিগ্ধ, উষ্ণ, 'ও অগ্নিকর আহার লদ্ঘু পরিমাণে 
প্রদান করিবে । ব্ণ-পীড়িত রোগীকে পুর্বোক্ত রক্ষা বিধান ও 

যম নিয়মের দ্বার নিশাচরগণ হইতে সব্বদ1 রক্ষা করিবে। 

ছয়টা মূল ক্রিয়াকাল, অঙ্টবিধ শঙ্জ চিকিৎসা, রোগের পঞ্চ লক্ষণ, 
এবং যষ্টি প্রকার চিকিৎসার উপক্রম, বুণ চিকিৎসার পক্ষে এই গুলি 

গ্রয়োজনীয় | গ্রন্থবাছুল্য ভরে, অন্তি অল্প ওষধ বলা হইল। এই 

সকল ওষধ যে রূপ গুণবিশিঃ, সেই রূপ গুণ-বিশিষ্ অন্ত ভ্রব্যও লওয়! 

যাইতে পারে । কোন অন্বকারের ওষধে যদি হর্লভ দ্রব্য উক্ত হুইয়। 

থাটৈ, সে স্থলে এই রূপ করিবে । ওদের যে সমস্ত গণ বল হইয়াছে 

ভাহার মধ্যে কোন ত্রব্য ষদি স্থল-বিশেষে গুণকারী না হয় তবে 

তাহণকে পরিত্যাগ করিবে, এব& গণে উল্লেখ নাই এমন দ্রব্যও যদি 

উপকারী হয় তাঁহাও গ্রহণ করিবে । ব্রণরোঁগের উপদ্রব ছুই প্রকার, 

এক প্রকার রোগের অপর প্রকার রোগীর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও 

গন্ধ এই পাঁচটা ব্রণের উপদ্রব, এবং জর, জ্বতিসার, মুচ্ছ4, হিৰা, 
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বমন, অরুচি, শ্বাস, অজীর্ণ ও তৃষ্ণ। এই কয়েকটা রোগীর উপদ্রৰ। 

ব্রথ-চিকিৎসার প্রতীকার সংক্ষেপে বল! হইল। এক্ষণে সদ্যো-ত্রণের 

চিকিৎসা বল! যাইতেছে । | 

দ্বিতীয় অধ্যার। 
পপি হিশপশ 

সদ্য-ব্রণের চিকিৎসা । 

ধার্শিকষর বাক্য-বিশারদ ধনন্তরি, বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রতকে তে 

রূগ উপদেশ দিয়াছেন তাদন্ুসারে সদ্য ব্রণের চিকিৎসা বল! যাই- 

তেছে। বিবিধ প্রকার শস্ত্র শরীরের'ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইলে 

ধে নকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রণ জন্মায়, তাহার লক্ষণ বল৷ যাইতেছে । 

জাহত হইলে, চতুষ্কোণ, ভ্রিকোণ, মণ্ডলাকার, অর্দচন্জ্রাকার, কুটিল, 
বিশাল শরাবের স্তায় মধান্থলে নিক্ন। এবং যবোদর সদৃশ, আগন্তক 

ব্রণের এইরূপ নানাবিধ আকার হইয় থাকে । সেই সকল ব্রণ 

দোঁষ-জন্যই হউক অথবা স্বয়ং ভিন্ন হইয়াই হউক, ব্রণের আক্ৃতিজ্ঞ 

বৈদা তাহাতে মুগ্ধ হইবে ন1। হর্দর্শ, বিকৃতঃ বাযষে কোন আকৃতি 

ও বর্ণ-বিশিষ্ট হউক, তাঁহার! লক্ষণ ভেদে ছয় প্রকার বলিয়া কীর্তিত 

হইয়াছে । বথ।-_ছিন্র, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও তব । ইহাদিগের 

প্রতোকের লক্ষণ বল। যাইতেছে । বক্র হউক ব৷ সয়ল হউক ব্রণ 
আয়ত হইলে, অথ্বব1 শরীরের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়।! পড়িলে ছিন়্ 
বগা যায়" কুন্ত, শক্তি খষ্টি, খড় গাগ্র, বিষাণাদির দ্বার! কোন জাশর 
ভেদ ক্ইয়1, তাহ! হইতে কিঞ্চিৎ শ্রাব হইলে ভিন্ন বল! যায়. জাশর 

সাতটা, আমাশয়, পক্কাশয়, মুত্রাশয়/ রক্তাশর, হৃদয়, উ্ক. ও ফুস্ 
কুন । কোন একটা জাশয় ভিন্ন হুইয়! তাহাতে রক দঞ্চিত হঈলে 
জর ও দাহ জন্মে, মল-মুত্রের দ্বার, মুখ ও নামিক। হইতে রক্ত নিঃস- 

রণ হয়, এবং মুচ্ছ? শ্বাস, তৃষা আত্মান অক্ুচি, ষল মুত্র ও. বায়ুর 
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রোধ? ঘন্দ্ নিঃসরণ চক্ষু রক্কবর্ণ। সুখে আমিষ গন্ধ, শরীরের হূর্গন্ধ, 

হৃদি-শৃল ও পার্খ্শুল, এই সকল উপদ্রব অন্মে। কোন্ আশয় তেদ 
হইলে কি রূপ লক্ষণ জন্মে, ভাহ! এক্ষণে বিশেষ করিয়া! বল] যাই- 

তেছে। আমাশয় ভেদ হইয়1 তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত বমন 

হয়, এবং অতিমাত্র আধ্মান ও শূল জন্মে। পক্াশয় ভেদ হইলে, 

বেদনণ, শরীরের গৌরৰ, নাভির অধোভাঁগ শীতল, ও কর্ণ নাসিক! 
মুখ হইতে রক্ত শআ্াবহয়। আশর ভেদ না হইয়া যদি অস্ত্রি ভেদ হয় 
তবে সুস্্ম পথের দ্বার৷ বায়ু প্রবিষ্ট হুইয়। ভাহার অস্তঃপুর্ণ হয় ও 
আচ্ছন্ন-মুখ ঘটের ন্যায় তাহ] ভার হয়। সুস্-মুখ শল্য, শরীরের 

আশয় ভিন্ন অন্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, উত্তপ্িত ভাবেই থাকুক (অগ্র- 
ভাগ কিঞ্ৎ বাহির হওয়া ), অথব! শরীর হইতে নির্গত হউক, 

তাহাকে বিদ্ধ বল। যায়। অতিশয় ছিন্ন বা অতিশয় ভিন ন। হুইয়া 

শরীরে বিপরীত ব্রণ হইলে ক্ষত বল! যায়। প্রহার ব! পীড়নের দ্বার! 
অস্থি স্থান ফুলিয়1! উঠিলে পিচ্চিত বল যায়, তাহা মজ্জা ও রক্তে 

পরিপ্লত হয়্। ঘর্ষণের দ্বার] শরীরের ত্বক্ উঠিয়া যাইয়। রস নিঃসরণ 
হইলে তব বল! যায়। ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ ব ক্ষত হহলে অতিশয় শোণিত 

ল্রাব হয়, রক্ত-ক্ষয় প্রযুক্ত ঘায়ু অতুযান্ত কুপিত হইয়া সেই স্থলে বেদনা 
জন্মার। তাহাতে কেহ পান, .আহত স্বানে মেহ সেচন, স্বৃতাক্ত 

কুশর1 ও বেশবার সহযোগে বন্ধন, ধান্যস্বেদ, অিদ্ধ আলেপন এবং 

বাতত্ব ওষধের ক্কাথ সহযোগে ক্সেহ পান করাইয়া বিরেচন, এই 

সকল প্রতীকার কর্তব্য । পিচ্চিত ব ঘ্বষ্ট হইলে রক্ত অধিক আব 

হন না, তজ্জন্য জালা করে ও পাকিয় উঠে। তাহাতে শোণিতের 

উষ্ণতা দাহ ও পাকের শাস্তির *নমিত্ত শীতল আলেপন ও শীতল 

পরিসেচন কর্তব্য । পূর্বোক্ত হিন্ন ভিন্নাদি ছক প্রকারের চিকিৎসার 
উপরিই সদ্যো-ব্রণের মমন্ত চিকিৎস| নির্ভর করে। 

অতঃপর সকল প্রকার ছিন্নের চিকিৎস৷ বলা যাইতেছে । দি 
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মস্তক বা কোন পার্খদেশ আয়ত ভাবে আহত হইয়া মাংস লকশ্বিত 

হইয়া (ঝুলিয়। ) পড়ে, তাহ সীবন করিয়1 গাঁ রূপে বন্ধন করিবে । 

কর্ণ ছিন্ন হইয়া স্থান-চ্যুত হইলে, তাহা! যথাস্থানে স্থাপন পূর্বক 

সীবন করিয়া তৈল সেচন করিবে। কৃকাটিকার অস্ত ভাগ ছিন্ন 

হুইয়। তাহাতে বায়ু গমনাগমন করিলে, তাহা সম্যক রূপে সংযত 

ভাবে স্কাপন করিবে) ও রোগী উত্তানভাব (চীত হয়ে) থাকিয়া 

আহার করিবে । তিধ্যক আঘাতে হস্ত পাদ অধিকাংশ ছিন্ন হুইয়! 

পড়িলে, সন্ধি অস্থি প্রভৃতি সমাক্ রূপে সংমিলিত করিয়া নীবন 

করিবে, ও বেলিতক নামক বন্ধনের দ্বারা পন্ধন করিয়া তৈল" মেচন 

করিবে, অথব! চর্বের দ্বারা গোফশার আকারে বন্ধন করিবে। বণ 

পৃষ্ঠ-দে.শ হইলে রোগীকে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে। বক্ষ-স্থলে 

বুণ হইলে অন্ত প্রকারে শয়ন করাইপে। হপ্ত বা পাদ নিঃপষে ছিন্ন 

হইয়া! (দ্বিথ্ডিত হইয়।) পড়িলে, তৈল সহযোগে দগ্ধ করিবে, ও 

কোশ নামক বন্ধনের দ্বার বন্ধন করিবে । রোপণ করিয়। চন্দন 

পন্পকাষ্ঠ লোধ সোণাবুক্ষ উৎপল নীলোৎপল এওক্তোংপল হরিপ্রা বষ্টি- 
মধু ও পয়স্তা॥ এই সঞ্চলের সহযোগে তৈল পাক করিবে। ব্রণ 

রোপণের পক্ষে এই তৈল অতি এপ্রশস্ত। চন্দন ককট (শান্সলী) 
সহ1 মহাসহ1 ( মাসপণা ) জটামাংসা অমৃতা (গুলঞ্চ) হরেণু (রেণুকা ) 

মৃপাল ত্রিফল। পন্ম ও ত্রিবিধ উৎপল এই ত্রয়োদশ প্রকার দ্রব্য অথব। 

হঞ্ধ সহষোগে তৈল পাক কথিবে। বুণের রোপণের পক্ষে সেই তৈল 

সেচন কয়। ছিতকর। 

অতঃপর ভিন্নের চিকিৎসা বল! যাইতেছে । নাড়ী ভেদ করা 

হইলে অকর্মণ্য হয় । ভিন্ন না হইদ্1] যদি লম্বিত হইয়। (ঝুলিয়। ) 

পড়ে, তবে শীর আহত না হয় এরূপভাবে সেই নাড়ীকে হুন্তের 

দ্বার! চাপিয়া যথাস্থানে নিবিষ্ট করিবে । নিবিষ্ট করণের কালে সেই 
নাড়ী পদ্মপত্রের মগ্যে বাখিয়! হন্তের দ্বার! ধারণ করিবে। ছাগীর- 
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খত ক্ষীর-পত্র (যক্তডু্ুরের-পত্র ) যষ্টিমধু নীলোৎপল রক্তোৎপল শুরু 
উৎপল জীবক খষতক এই পকল একত্র পিষিয়া তৎসহযোগে ঘ্বৃত 

পাক করিবে । যে কোন প্রকারে নাড়ী আহত হউক তাহার পক্ষে 
এই দ্বত বিধেয়। উরে যে বর্তির আকারে মেদ থাকে তাহ নির্গত 
হইলে, শোণাবৃক্ষের ভম্ম ও মৃত্তিক1 চূর্ণ তাহার উপরি বিকীর্ণ করিয়া, 

স্তত্রের দ্বার! বন্ধন করিবে ও অগ্থি-তপ্ত শস্ত্রের দ্বার! বহির্গত ভাগ ছেদন 
করিয়া দিবে । পরে সেই ৰৃণের মুখে মধু লেপন করিয়া বন্ধন করিবে 

ও পূর্ব ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে দ্বৃত পান করাইবে। দ্বতের অভাবে 

দুপ্ধও দেওয়া যায়। কিন্ত সেই দুগ্ধ বা ঘ্বত শর্করা যষ্টিমধু লাক্ষা 
অথবা গোক্ষুরী ও চিত্র সহযোগে পাক করিয়া দিবে । ইহাতে এ 

ব্ণ-জন্ত বেদন1 ও দাহের শান্তি হয়। পূর্বোক্ত রূপে ছেদন না 

করিলে উদরের আধখ্মান মৃত অথব! শূল জন্মিতে পারে । চিকিৎসিত 

স্থানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে মেদোগ্রন্থি রোগে ষে তৈল পরে বল] হইল, 
সেই তৈল এ স্থলে প্রয়োগ করিবে । ত্বকের নিয় দেশে শিরা প্রভৃতি 
ভেদ করিয়া, অথবা ভেদ না করিয়া! শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য 

কোটষ্ঠ-দেশে প্রবেশ পূর্বক পূর্বোক্ত নকল উপদ্রব জন্মাইলে, ও তন্দবার! 

কোষ্টিমধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত পাদ ও মুখ শীতল ও পাণ্ড, বর্ণ, নিঃশ্বাস 

শীতল, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মলমুত্রের 'অবরোধ, এই সকল লক্ষণ ঘটিলে 
রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । কোন কোষ্-দেশ ভেদ হওয়! প্রযুক্ত 

আমাশয়ে রক্ত সঞ্চিত হইলে বমন করাইবে, পককাশয়ে সঞ্চিত হুইলে 
বিরেচন প্রয়োগ করিবে |. বমন বিরেচনের জন্য ঘ্বত তৈলাঁদ বর্জিত 

উষ্ণ ওষধ (কথ) ব্যবহার করিবে । ঘ্ৃত তৈলাদি বর্জিত যব কোল ও 

কুলথের রস সহযোগে অন্ন ভোজন ধরাঁইবে, অথবা! সৈন্ধব লবণ সহযোগে 
যবের মণ্ড পান করাইবে। কোষ্ঠ-ভেদ হইয়া! অতিশয় রক্ত নিঃস্ত 
হইতে থাকিলে শোণিত পান করাইবে। কোষ ভেদ হইয়াও যদি 

মল মূত্র ও বায়ু ম্বাভাবিক পথে নিঃসরণ হইতে থাকে, ও কোন 
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প্রকার উপদ্রব ন। থাকে, তবে সে রোগী রক্ষা পায়। অস্ত্রি ভেদ ন! 

হইয়া যদি উদর হইতে নির্গত হয়, তবে তাহা পুৰর্বার প্রবেশ 

করাইবে। কেহ কেহ বলেন যে পিপীলিকার দ্বারা সেই নির্গত অস্ত্র 

দংশন করাইয়া তাহার মস্তক সমেত প্রবেশ করাইবে। নির্গত অস্ত্র 

হুপ্ধের দ্বার! প্রক্ষালন করিয়া, তাহাতে তৃণ শোণিত ও পাশ লেপন 

করিয়া, ও ঘ্বত মাখাইয়া অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইবে । প্রবেশ 

করাইবার কালে অঙ্গুলির নথ কর্তিত হওয়। আবশ্তক। শু অস্ত্র 

প্রবেশ করাইতে হইলে, তাহাতে দুগ্ধ সেচন করিবে, ও আল্ল,ত 

করিস্বা ঘবৃত মাখাইবে । প্রবেশ করাইবাঁর কালে অস্ুলির দ্বার ক্ঠদেশ 

মার্জন করিবে, শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়া শরীর উদ্বিগ্ন করিবে, ও 

বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহার হস্ত পাদ ধারণ পূর্বক শুন্তে উত্থাপিত করিয়া, 

যে রূপে অন্ত্রি সমস্ত অভান্তরে প্রবিষ্ট হয় সেই মত করিয়া অল্পে অল্পে 

তাহার শরীর কম্পিত করিতে থাঁকিবে । 

যে স্থান ভেদ হুইয়! অন্ত্রি সমস্ত বহির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্প 

প্রসারিত অথব৷ অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত ষদি নির্গত অস্ত্রি তাহার 

মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তৰে সেই মুখ পরিমিত রূপে 

প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই নির্গত অস্ত্র যথাস্থানে স্থাপিত 

করিয়া তৎক্ষণাৎ সীবন করিবে। অস্ত্র স্বস্থান চ্যুত হইলে রোগীর 
শ্বাস রোধ করাইয়া যথ। স্থানে অন্তর স্কাপন করিবে; ও পষ্টরের দ্বার! 

বেষ্টন করিয়া! তাহাতে ঘ্বত সেচন করিবে, এবং বায়ু ও পুরীষের মৃছ 

রেচনের ক্ত্ত চিত্রাতৈল সংযুক্ত ঈষছুষ্চ ঘ্ৃত পান করাইবে। পরে 

ব্রণের রোপণের জন্ত নিয় লিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে । সাল ধৰ 
শান্মলী মেষশুঙ্গ শল্লকী অঞ্জন শালপার্ণী ও মনসা, এই সকল বৃক্ষের 

ত্বক, এবং বেড়েলার মুল একত্র তৈল পাক করিবে । এই তৈলে 

ব্রণ পূরিয়। উঠিবে। মুফদ্বয় রহিত করিতে হইলে পাদদবয় ও চক্ষু 

্বয়ে জল প্রোক্ষিত করিরে ও দুন্নসেবনী নামক কটীসন্ধি মধ্যে 
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মু্ধর প্রবেশ করাইক়া সীবন করিষে। পরে কটাদেশে গোফণ। 

নামক বন্ধন প্রয়োগ করিবে । তাহাতে স্ষেহ সেচন কর্তব্য নহে। 

তাহ। হইলে ব্রণে ক্লেদ জম্মে। রক্ত চন্দন অগুরু এলাইচ জাতী 

চ্গন পদ্মকাষ্ঠ শিলা ( শৈলজ ) দেবদারু আমলকী ও তুথ্য (তত) 
একত্র তৈল পাক করিয়। প্রয্নোগ করিলে সেই ব্রণ পুরিয়া উঠে। 

শিরোদেশ হইতে শল্য বাহির করিলে সেস্থানে চুলের পলিত| করিয়া 
প্রবিষ্ট করিবে। চুলের পলিতা! না দিলে সেই স্থান হইতে মস্তলু 
(মন্তফ) নির্গত হইতে পারে। তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া 
প্রাণ নাশ হয়। অতএব তাহা অবশ্ঠই কর্তব্য । ব্রণ পৃরিয়া উঠিতে 
আরস্ত হইলে এক একটি চুল পিতা! হইতে নির্গত করিয়া ফেলিবে। 
শরীরের অন্য স্থান হইতে শল্য বাহির করিলে তাহাতে স্নেহ-যুক্ত 
পিতা! প্রবিষ্ট করাইবে। সদাঃ ক্ষতের স্থলে অগগ্র নিঃশেষে শোণিত 

নিংসারিত করিয়া] পরে পলিত। প্রবিষ্ট করাইরে। ব্রণের মুখ অত্যন্ত 

হুম হইলে, নিঃশেষে শোণিত নি£সারিত করিয়। সুঙ্ব শলাকার দার! 

তাহাতে চত্র-তৈল সেচন করিবে । 

মিষ্ট হরিদ্রা! পদ্মচারিণী ত্রিকটু ত্রিফল তুথ বিড়ঙ্গ কটুকী 
হরীতকী গুলঞ্চ করঞ্জ, এই সকল একত্র তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ 
করিলে ব্রণ পৃরিয়া উঠে। তালীশ পদ্মকান্ঠ জটামাংসী হরেব অগুরু, 

চন্দন হরিত্রা দারুহরিদ্রা পল্মবীজ বেণা-মূল ও যষ্টিমধু এই সকল 
সহযোগে তৈল পাক করিয়ঃ প্রয়োগ করিলে সদা-ব্রণ পূরিয়! উঠে 

ক্ষতর স্থানে ক্ষতর বিধি অনুসারে কার্য করিবে পিচ্চিতের স্থানে 
ভগ্নের বিধি অন্কুপারে কাধ্য করিবে। স্বষ্টের স্থানে বেদনার শাস্তি 

করিয়া! চর্ণ প্রয্নোগ করিবে। কৌন অঙ্গ বিশ্লিষ্ট পতিত মঘিত বা 
হত হইলে, তৈল-পূর্ণ দ্রোণীর হবার! বাসিত করিবৈ, ও মাংস-রস 
পথ্য দিবে । ক্ষীণ অবস্থায় অথবা মর্ম আহত হইলেও এই বিধি 
কর্তব্য। শ্রধ রোপণের কালে রোগীর দেহ ও খতু বিষেচন। কিয়! 
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পরিসেচনে ও পানে তৈল বৰ! দ্বত ব্যবহার করিবে । পিত্ব বিদ্রধির 

চিকিৎসায় যে সকল দ্বত বলা' হইবে, সদ্যব্রণের স্থলেও তাহ! যত্ব 

পূর্বক প্রয়োগ করা কর্তব্য । বেদনা-বিশিষ্ট সদ্যঃ ক্ষত-ব্রণ হইলে, 

অনতি-শীতল ত্বত অথবা বল1-তৈল সেচন করিবে । মঞতিষ্ঠা হরিড্রা 

পদ্মচারিণী হরীতকী প্তুথ সঞ্জিক1 ক্ষার পদ্মকাষ্ট লোধ যষ্টিমধু 
বিড়ঙ্গ হরেণু তাঁলীশ-পত্র বেণামুল চন্দন পদ্মকেশর মঞ্জিষ্ঠ। বোমূল 
লাক্ষা! ক্ষীর-বৃক্ষের পল্লব পিয়াল-বীজ তিন্দুকীর বীজ অথবা অপক 

ফল, এই নকলের মধ্যে যাহা যাহ! পাঁওয়! যায় তাহ! সংগ্রহ পুর্ববক 
তৈল পাক করিবে । সদ্য-ব্রণ ও সকল প্রকার নির্দোষ ব্রণ পুরণের 

পক্ষে এইটি অতি প্রশস্ত তৈর। কষায়-মধুর রস এবং শীতল ও 
স্নিগ্ধ ক্রিয়াও ইহাতে প্রয়োগ করিবে । সদ্যব্রণের স্ভলে সপ্তাহ 
পর্য্যন্ত এই রূপ প্রতীকার করিবে। ছষ্ট ব্রণের স্থলে দেহের উদ্ধী- 

ধোভাঁগ সংশোধিত করিবে, শোণিত-শোষন আহারের নিয়ম ও 

রক্তমোক্ষণ করিবে, রাজ-বৃক্ষ ও স্থুরসা বৃক্ষ প্রভৃতির কাথ ব্রণ ধৌত 

করণে ব্যবহার করিবে, ও সেই ক্কাথে তৈল পাক করিয়া] প্রয়োগ 

করিবে । অথবা ক্ষারকল্পে যে সকল ক্ষার দ্রবোর কথা বলা হই- 

কাছে, তাহাতে তৈল পাক করিবে। দ্রবস্তী চিববিল, দস্তী চিত্রক 

বড় এলাইচ নিশ্ব-পত্র কাসীস (হিরেকস) তুখ ( ততে) তৃৰৃৎ 

তেজোবতী ( গলপিপ্ললী ) নীল-বৃক্ষ হরিদ্রা! দারুহরিদ্রা সৈম্ধব 

তিল ভূমি-কদন্ব ন্থুবহা (শেফালিকা ) গুক (গ্রস্থিপর্ণা ) লাঙ্গল 
[ ঈশলঙ্কলে] নৈপালী ( মনঃশিলা ) জালিনী ( কোশাতকী ) 
মদঘ্বস্তী (কাটমল্িক! ) মুগাদনী (বেড়ল1) সুধা (ম্বহী) মুর্ববা অক 
কীটারী (বিড়ঙ্গ ) হরিতাঁল করপ্জিক! (ডর করঞ্জ) এই সকলের মধ্ধ্যে 

যাহ] যাহা পাওয়া যায় তদ্বারা শোধনীয় তৈল অথবা ঘ্বত প্্রক 
করিবে, এবং নিক্ব-লিখিত কল্ক শোধনের নিমিভ প্রয়োগ করিবে। 

বাতিক-জন্য ব্রণে সৈন্ধব তৃবুৎ ও এর পত্রের কল.কঃ পিত্ত'জন্য 
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ব্রণে তিল সংযোগে তৃবৃৎ হুরিদ্রা যষ্টিমধুর কল্ক, এবং কফ-জন্য 
ব্রণেঃ তিল তেজপত্র দত্তী স্বর্জিকাক্ষার ও চিত্রকের কল.ক, প্রপ্নোগ 
করিবে। মেহ্-জন্য বা কুষ্ঠ-জন্য ব্রণের স্থলে ছুষ্ট-ব্রণের ন্যায় প্রতী- 
কার করিবে। যে ছর প্রকার সদাঃ-ব্রণের বিষয় বলা হইল, তাহ 

অপেক্ষা অধিক প্রকার কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন না। তবে 

কোন কোন পণ্তিতাভিমানী চিকিৎসক উপসর্গ সকল যোজনা করিয়া 

সদ্য-ব্রণের বিবিধ প্রকার ভেদ করেন। কিন্ত বত প্রকার ভেদ হউক 

তাহ। সমস্তই এই ছয় প্রকারে বর্তে। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
স্পা তোিতীিতািশীশী 

ভগ্মের চিকিৎসা । 

জল্লান্ারী অমিতাঁচারী অথব! বায়ু-প্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্র-রোগ 

হইলে, অথবা ভগ্র-রোগে কোন প্রকার উপদ্রব ঘটিলে, কষ্টে আরোগ্য 
ছয়। লবণ কটু ক্ষার অল্প মৈথুন কুর্য্যতাঁপ ব্যায়াম অথব1 রুক্ষ অন; 
ভগ্ম-রোগী সেবন করিবেন না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভগ্ন-রোগীক্ে 

শালি ধান্যের তুল, মাংস রস, হদ্ধ ঘৃতঃ ছোট মটরের যুষ, ও অন্যান্য 

পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে । মধুক উড়স্বর অশ্বথ পলাস অর্জুন 

বংশসাল অথব। বটের ত্বক ভগ্নের স্থানে কুশ সংলগ্ন করিবে (এক্ষণে 
যাহাঁকে ৰাড় বাধা বলে ), ও মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু অথবা রকচন্ঈন, কিন্বা 

স্বত শতবার ধৌত করিয়া পিষ্ট শালিতগলের সহ মিশ্রিত পূর্ব্বক 
তগ্নের স্থানে লেপ দিবে । সৌম্৪খতুতে ( হেমন্ত বা.শিশির কালে ) 
প্রতি সপ্ত দিখস অগ্তর, সাধারণ কালে ( শরৎ ব। বসন্ত কালে ) প্রতি 
পঞ্চ দিবস অন্তর; এবং আগ্নেয় খতুতে প্রতি তিন দিবস অন্তর ভগ্নের 

স্থানে বন্ধন করিবে । ভগ্নের স্থানে কোন দ্বোষ ঘটিলেও বন্ধন খুলিক়! 
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পুনরায় বন্ধন কর্তব্য। ভগ্নের বন্ধন শিখিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির 

থাঁকে না। বন্ধন গাঢ় হইলে, ত্বকে ফুল। ও বেদন1 হয় ও পাকিয়া 

উঠে। অতএব ভগ্নে সম-বন্ধনই প্রশস্ত । ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল 

ক্কাথ তাহাতে পরিষেচন করিবে । ভগ্নের স্থানে বেদন। থাকিলে 

পঞ্চমূলী সহযোগে ছুপ্ধ পাক করিয়। সেই ছুপ্ধ অথবা চক্র তৈল তাহাতে 

সেচন করিবে । কাল ও দোষ বিবেচন! করিয়া! দোষত্ব ওষধ 

সহযোগে পরিষেচন ও প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভগ্রের উপরি প্রয়োগ 

করিবে । বরাহ বা শুকরের ছুপ্ধ' ঘ্বত ও মধুর ওষধ সহফোগে পাক 

করিয়া শীতল হইলে লাঁক্ষা রসের সহিত ভগ্র-রোগীকে প্রাতঃকালে 

পান করিতে দিবে। ব্রণ-যুক্ত ভগ্ন হইলে (ভগ্নের স্থানে ঘা হইলে ), 

দেই ব্রণে প্রতিসারণীয় দ্রব্যের কাথ প্রচুর পরিমাণে গত মধু সহযোগে 
সেচন করিবে, এবং ষথাবিধি ভগ্রের চিকিৎসা করিবে! বালকের 

ভগ্ন সহজে আরোগ্য হয় । তগ্ররোগে যদি রোগী অল্প-দোষ-বিশিষ্ট 

হুয়) ও শিশির কাঁল হয় তবে বাল্য বয়সে এক মাসে, মধ্য বয়সে ছুই 

মাসে ও প্রাচীন বয়সে তিন মাসে সন্ধি দৃঢ় হয়। ভগ্ন স্থানে আস্ক 

নত হইয়! পড়িলে তাহাকে উন্নমিত করিয়া, উন্নমিত হইলে তাহাকে 
অহদনিত করিয়। বন্ধন করিবে । অন্ত অতিক্ষিণ্ত অথাৎ সন্ধস্থান 

অতিক্রম কাররা বহির্গত হইলে, সেই স্থান দীর্থ ভাবে আঞ্ছিত করিয়া 

(টানিয়া) সন্ধিমুখে ভগ্ন অস্থির মিলন করিণে। সন্ধিস্থান হইতে 

অস্থি অধোগত হইলে তাহাকে উদ্ধে উন্নত করিবে । পরে বন্ধন 

লেপনাদি* প্রয়োগ করিবে। আঙঞ্চন (দীর্ঘ ভাবে টান1) পীড়ন 

( টেপা) সঙ্কোঁচ করণ ও বন্ধন এই সকল উপায়ের দ্বার শরীরের 

সকল সচল ব1 অচল সন্ধি সঃস্থাপন করিবে । সন্ধি উতপি্ট 

( মচকান ) ব1 বিশ্লি্ট হইলে তাহা কোন মতে ঘণ্টিত না হয়। 

তাহাতে শীতল পরিসেচন ও প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। কোন প্রকার 

আগাত না পাইলে ভগ্ন সন্ধি আপনা হইতেই স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত 
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হয়। পাট ঘ্বত মাধাইয়! ভগ্ সন্ধির স্থানে আশ্রে বেষ্টন করিবে, 

তাহার উপরি পুন্তর্বাক্ত প্রকারে কুশ প্রদান করিবে, তাহার উপরি 

যথা বিধিক্রমে বন্ধন করিবে। 

অতঃপর প্রত্যঙ্গ ভগ্নের বিধি বলা যাইতেছে । নখ-সন্ধি উৎপিষ্ট 
হইয়] রক্ত সঞ্চিত হইলে আর] নামক শঙ্ত্রের দ্বারা সেই স্থান মথিত 

করিয় সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিবে। পরে তাহাতে শালি তগ্,ল 

পেষণ করিয়া লেপ দিবে । অঙ্গলি ভগ্ন বা সন্ধি-বিশ্লিষ্ট হইলে, 

সন্ধিস্থান সমভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাতে সুস্্ম পট বেষ্টন পূর্বক 

নত সেচন করিবে । পদতল ভগ্র হইলে তাহাতে ঘ্বত মাঁখাইয়! কুশ 

প্রদান করিবে, তাহার উপরি বন্স পাট করিয়া বন্ধন করিবে । এ 

বস্তায় ব্যায়াম কর্তব্য নহে । জজ্ঘা বা উরু-ভগ্র হউলে দীর্ধভাপে 

টানিয়। সন্ধিস্তানে সংযত করিবে । পরে পুর্রোক্ত প্রকার বৃঙ্গত্বক্ 

বেষ্টন করিয়। পষ্টবস্ত্রের দ্বার! বন্ধন করিবে । উরুদেশের অস্থি নির্গত 

হইলে কিছ স্ফ,টিত বা পিচ্চিত হইলে, তাহাতে চক্র-তৈল মাখাইয়। 
দীর্ঘভাবে টানিবে । পরে পূর্বব বন্ধন করিবে। কটা-ভগ্র হইপে 
কটীর উদ্ঘ ও অধোভাগে টানিয়া সন্ধি স্বস্থানে সংযোজিত করিবে। 

সন্ধি ম্বস্থানে সংযোজিত হইলে বস্তি-ক্রিয়! কর্তব্য । পার্খদেশের অস্থি 

ভগ্ন হইলে, রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়। ঘ্বৃত মাখাইবে। পরবে 

দক্ষিণ বা বাম পার্খের (ষে পার্শের অস্থি ভগ্ন হইয়া থাকে) অস্থি 

বন্ধনের স্থান মার্জিত করিবে। তাহার উপরি প্রলেপ গ্তয়োগ 

করিয়] বন্ধন করিবে। অংস-সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তৈল-পুর্ঘ কটাহ ব! 
দ্রোণীতে রোগীকে শয়ন করাইয়া, মৃষলের দ্বার] তাহার কঙ্গাদেশ 

ধরিয়া! তুলিবে। তাহাতে অংসঞ্সন্ধি সংশ্লিষ্ট হইলে স্বস্তিক বন্ধনের 

দ্বার সেই স্থান বন্ধন করিবে। কুর্পর-সন্ধি (কনুই) বিশ্লিষ্ট হইলে, 

বিশ্লিষ্ট-সন্ধি অঙ্ুষ্ঠের দ্বারা মার্জিত করিবে। পরে প্রসারিত ও 

_ আকুষ্চিত করিয়া চাপিয়] বসাইয়া দিয়া ঘ্বত সেচন করিবে । জামু- 
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গুলফ ব1 মণিবন্ধ ভগ্র হইলেও এই প্রণালী অবলম্বন করিবে। 

হস্ত বা পাঁদের তল ভগ্র হইলে উত্তয় তল সমভাব বাখিয়। বন্ধন 

পুর্নক তাহাতে আম তৈল সেচন করিবে। হস্তের তল ভগ্র হইয়া 
আরোগ্য হইলে, প্রথমত গোময়-পিত্ পরে মৃত্তিকা পিও, এবং হুস্তে বল 

হইলে পাষাণ খণ্ড ধারণ করাইবে। গ্রীবা-দেশের অক্ষক নামক 

সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, স্বেদ দির মুষলের দ্বারা উন্নত করিয়৷ চাপিয়। 

বসাইয় দৃঢ় বন্ধন করিবে। গ্রীবাদেশ উঠিয়া পড়িলে বা অধো- 
ভাগে বসিয়। গেলে গ্রীবার পশ্চান্তাগের মধ্যস্থল ও হচ্ুদ্বয় ধারণ 

করিয়া উন্নমিত করিবে । উন্নমিত করিয়া তাহার চতুর্দিকে কুশ 
প্রদান করিয়৷ বস্্রপট্রের দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই রোগীকে 

সপ্তরাত্র নিয়ত উত্তান ভাবে শয়ন করাইয়। রাধিবে | হন্ু-সন্ধি 

বিশ্লি হইলে হনুর অশ্থিদ্বয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া? শ্বেদ প্রদান 

পূর্বক পঞ্চাঙ্গী বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিবে; এবং বাতম্্ব অথচ 
মধুর এরূপ দ্রব্য সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়। নস্য প্রয়োগ করিবে । 

যুব! ব্যক্তির দন্ত ভগ্ন ন| হইয়। যদি চলিত হয়, তবে রক্ত নিঃসরণ 
হইতেছে এমন অবস্থায় ০সই দন্ত অবপীডিত করিয়া (চাপিয়া 

বসাইয়া ) বঝাছিরে সন্ধানীয় দ্রব্যের শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে। 

পদ্ষের মুণালের দ্বারা হুপ্ধ পানই তাহার পথ্য। বৃদ্ধের দত্ত চলিত 

হইলে আরোগ্য হয় না। নাসা-দণ্ড ভগ্র হইয়া উঠিয়া বা নামিয়। 

পড়িলে, শলাকার দ্বারা তাহা সমভাবে শ্বাপিত করিয়, ও উভদ্ন 

নাস! রর্ধেের মধ্যে দ্বিমুখী শলাক1 প্রবিষ্ট করিয়া, বন্ত্রপট্রের দ্বার] 
বেষ্টন পূর্বক ঘ্বত সেচন করিবে। কর্ণ ভগ্ন হইলে তাহা ত্বতে 
আপ্লুত করিয়। সমভাবে স্থাপন পূর্বক বন্ধন করিবে। পরে 

সদ্যঃক্ষতের প্রণালীতে চিকিৎসা করিনে। মনস্তলুঙ্গ ব্যতিরেকে 
কেবল মাত্র কপাল খণ্ড ভেদ হুইলে; তাহাতে ত্বত মধু প্রয়োগ 

করিয়া বন্ধন কারবে, ও সপ্তাহ ঘ্বত পান করাইবে। পতন ক! 
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আঘাতের দ্বার অঙ্গ গত ন] হইয়া! কেবল ফুলিয়া উঠিলে, তাহা 

শীতল ক্কাথ সেচন ও শীতল ওষধ প্রয়োগ করিবে । জজ্ঘ] ব! 

উক্দেশ ভগ্ন হইন্টল কপাট শয়ন হিতকর। কপাট শয়নে রাখিয়! 

রোগীর পঞ্চ স্থানে কীলকাকারে বন্ধন করিবে, যেন ভগ্র স্থান 

চলিত না হয়। সন্ধি স্বানের উভয় দিকে দুইটি করিয়া, তলদেশ 
একটা; শ্োণী দেশে বা পৃষ্ঠ দণ্ডে অথবা বক্ষঃস্থলে একটী এবং 

অক্ষ দ্বয়ে ছুইটী বন্ধনী প্রয়োগ করিবে । 

ভগ্নসন্ধির বিধি বল! হইল। অধিক কালের সন্ধি বিশ্লিষ্ট 

হুইলে ম্েহ প্রয়োগ করিয়। ম্বেদ দিবে ও মুছু প্রক্রিয়া করিবে, 

এবং পূর্বোক্ত সকল ক্রিয়া যুক্তি অনুসারে করিবে । কাও 

[বৃহৎ অস্থি) ভগ্র হইয়া বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়। 
উঠিলে, তাহা প্ুনর্ধার সমভাবে সংলগ্ন করিয়া! ভগ্নের ন্যায় 

প্রতীকার করিবে। বুণের মধ্যে শুফ অস্থি থাকিলে তাহ! নির্গত 

করিয়। পুনর্বার সংঘত করিবে । শরীরের উদ্ধ দেশে [ মন্তকে ] ভগ্ 
হইলে কর্ণ পূরণ বিধেয়, ইহ1 মন্তিক্ষের পক্ষে হিতকর। ম্বত পান ও 

নস্যও ইহাতে হিতকর। কোন প্রশাখা ভগ্ন হইলে অনুবাসন কর্তব্য | 

অতঃপর ভগ্নের চিকিৎসার নিমিত্ত তৈল পাকের প্রকরণ 

বল! যাইভেছে। কৃষ্ণ তিল, রাত্রিকালে জলে আলোড়িত করিবে, 

এবং দিবাভাগে শুষফ করিয়। গাভী-ছুপগ্ধে ভাবিত করিবে । ত্রিরাত্র 

বঝ সপ্তরাত্র এই রূপ করিয়া পরে মধু-মিশ্রিত জলে ভাবিত করিবে । 
অনস্তর পুনর্ধ[র ছুগ্ধে ভাবিত করিয়া শুক্ষ হইলে চূর্ণ কঞ্জিবে।' 
কাকোল্যাদি গণস্থ ব্য, যষ্টিমধু মগ্রিষ্ঠা শ্যামালতা * কুষ্ঠ খুনা 
জটামাংসী দ্বেবদার র'ক্রচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকলের চূর্ণ পূর্বোক্ত 
তিল চুর্ণের সহিত একত্র কর্রিবে ৷ সর্বগন্ধা ৪ ) সহযোগে 

পপ পাপী পি পপ কাশি পপ পপ 

(১) গুড়ত্বক এলাইচ তেজপত্র নাগকেণর কপু'র কক্কোল অগুক্, 
কুষুম লবঙ্গ এই সর্বমমেত সব্বগন্ধ। বলে। 



৭৮ স্বশ্রুত | 

দুগ্ধ পাক করিবে, সেই দুপ্ধ-যোগে এ সকল চূর্ণ মর্দন করিয়া তৈল 

বাহির করিবে; সেই তৈল চতুগ্তপ-ছুপ্ধসহযোগে পাক করিৰে; 
তদনস্তর এল! অংগুমতী [শালপণা) তেজপত্র ভীীবক তগরপাছুক। 
রোধ প্রপৌগুরিক শৈলজ সৈরেয়ক (ঝাঁটী) শুক ভূমিকুম্না 
অনস্ত-মূল মধুলিকা ( মৌরি) ও শৃঙ্গাটক একত্র পিষিয়া উক্ত 
তৈল সহ মুছু অগ্নিতে পাক করিবে । ভগ্র-রোগের চিকিৎস। সম্বন্ধে 

সকল প্রকার কার্যেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে । আক্ষেপক 

পক্ষাঘাত তালুশোষ, অর্দিত সামক বাযু-রোঁগ, মন্যান্তস্ত শিরোরোগ 

কর্ণশূল হনুগ্রহ বধিরত। তিমির-রোগ ও শু ক্র-ক্ষর-জন্য ক্ষীণতা, 
এই সকল রোগে পানে মর্দনে নস্যে বন্তিকার্য্যে ও ভোজনে এই 
তৈল প্রয়োগ করিবে । ইহাতে গ্রীণ স্কন্ধ ও বক্ষংস্থল বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়। এবং মুখ পদ্মের ন্যায় প্রফুল ও নিঃশ্বাস স্ুগন্ধি-যুক্ত হয়। 

ইহার নাম গন্ধতৈল, সকল প্রকার বাযু-জন্য বিকারের শাস্তি- 
কর। ত্রপুষ € শশ1 ) বরড়া ও পিয়ালের তৈল, মধুর বগ 

কাকোল্যাদিগণ প্রভৃতি, কো* প্রাণীর বসা), ও তৈলের দশগুণ 

দুগ্ধ, একত্র পাক করিবে। এইটী অতি উংকৃষ্ট ম্নেহ। পান 

অভ্যঞ্জন নস্য ৰস্তি ও পরিষেচনে এই তৈল ব্যবহার করিলে ভগ্র- 

রোগ শীত আরোগ্য হয়। ভগ্ন স্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে 

তাহার উপায় কর কর্তব্য । ভগ্র-স্থানে পির স্নায়ু বা মাংস পাকিয়া 
উঠিলে ভগ্র-রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় না। সন্ধি বিপরীত ভাবে 

ন্যস্ত বা আবিদ্ধ না হইলে, ব! হীনাঙ্গ না হইলে, এবং স্বচ্ছন্দে 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারিলে, সন্ধি সম্যক সংশ্লিষ্ট হইয়াছে 
ৰলিয়। জানিবে। 



চতুর্থ অধ্যায়। 
শা০১৩ ০৩ 

বাত-ব্যাধির চিকিৎসা । 

বাঘ আমাশয়-গত হইলে যথাবিধি বমন করাইয়া! সপ্তাহ কাল 
স্থখামু (১) সহযোগে ষড়ধরণ যোগ সেবন করাইবে। চিত্রক 
ইন্্রযব পাঠা কটুকী আতইচ এবং অভয়! ( হরিতকী বিশেষ ) 
ইহারাই বাতব্যাধি-নিবারক ষড়ধরণ যোগ নামে কথিত। বায়ু 

পক্কাশয় গত হইলে স্নেহ-বিরেচন (২) এবং প্রচুর লবণ-রস সহযোগে 
বস্তি (বিরেচন ) শোধনী অথবা! প্রাস (৩) বিধান করিবে। কর্ণ চক্ষু 

প্রভৃতি স্থানে বায়ু কুপিত হইলে, স্নেহ অভ্যঙ্গ মর্দন লেপন প্রভৃতি বাধু- 
শাস্তিকর প্রণালী অবলম্বন করা কর্তব্য। বাধু বস্তিদেশ-গত 

হইলে, বস্তি শোধন কর! কর্তব্য। বাধু ত্বক মাংস শিরা ব! 

শ্নাযুগত হইলে, রক্ত-মোক্ষণ স্েহ-লেপন অগ্নিকন্ম বন্ধন ও উন্পর্দান 

[নিম্ন হইতে উপরে চুঁচিয়া লওয়1], এই সকল কার্য বিষেয়। 

শ্নাু সন্ধি বা অস্থি গত হইলে, অথবা অস্থিমধ্যে নিরদ্ধ হইলে, 

অথন। পাণিমস্থ রেগ কর্তৃক দারিত হইলে, নাড়ী [হুল্ম নল]ঘ্বারা 
ধীরে ধারে বাযুকে চালনা করিবে [ফুৎকারের দ্বারা |] বায়ু 

শুক্র গত হইলে শুক্র-দোঁষের চিকিৎস! করা কর্তব্য। অবগাহন কুটা 

করীষের অগ্থি প্রস্তর অভ্যঙ্গ বস্তভি-ক্রিয়া [ পিচকারী ] ও শিরা বেধন 

পূর্বক রক্ত মোঁক্ষণ করিয়! সর্ধাঙ্গগত বায়ুর শান্তি করিবে। 
বায়ু একাঙ্গগত হইলে শূঙ্গের দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইঙ। শ্্েম্া 
পিন্ত বা বজ্ত, এই তিনটির মধ্যে কোন একটির সহিত বায়ু 

পপি সপাস্পিস্পেশীপিপপীত বাশি শশী পাতি ও পপি পিপি শীপাশিশিপী সপ | পপ পপ 

(১) অগ্নিপক জল, নয় উষ্ক নয় তল হইলে সুখান্থু বলে। 
(২) স্েহ নিরেচনে তিল,ক সর্পি নামক ঘৃত বাবহাষা ! 

(৩) ঘৃত চিনী প্রভৃতি দ্রব্য সহযোগে গুঁধধ পাক করিয়া কিঞিৎ তরল 

অবস্থায় থা(কলে প্রান বল। ঘায়। 



৮০ সশ্রুত | 

মিলিত হইলে, অথব। বায়ু কতৃক কোন স্থান স্পন্দহীন হইলে, প্রচুর 

পরিমাণে রক্ত-মোক্ষণ কর! এবং তৈল সহযোগে লবণ ও গৃহ-ধূম 

লেপন করা কর্তব্য। পঞ্চমুলী সহযোগে পাক ক] ছুপ্ধ, ফলাম়ের 
[১] রস, অথবা স্ুত্সিপ্ধ (ঘ্বত যুক্ত) ধান্য-ফূষ বায়ু-বিকারের পক্ষে 

ছিতকর। কাকোল্যার্দিগণ সকল প্রকার বাতত্্ অল্প দ্রব্য, সজল দেশস্থ 

পশুর মাংশ ও সকল প্রকার স্নেহ-দ্রব্যঃ এই সকল একত্র করিয়! 

লবণাক্ত করিবে । ঈষদুষ্ণ হইলে ইহাকে শালুণ কহে । বাত-রোগে 
শরীর কুঞ্চিত ব্যথা-যুক্ত ব1.গাত্র স্তব্ধ-তাবাপন্ন হইলে ইহার প্রলেপ 

প্রয়োগ করিয়1, ক্ষৌম ব। কাপাসের বস্ত্রের দ্বারা গাঢ়রূপে বন্ধন 

করিবে। অথব! বিড়াল নকুল উষ্টর বা মুগের চক্ষে শাল্ণ মাথাইয়1 
তাহার মধ্যে ( বন্ধনের অভ্যন্তরে ) প্রবিষ্ট করিবে। স্বন্ধ বক্ষ ত্রিক 
অথব। মন্যাতে বায়ু রুদ্ধ হইলে বমন ও স্থল বিশেষে নস্যের দ্বারা 

শান্তি হয়। শিরোগত বাযু শিরোবিরেচন অথবা রক্ত-মোক্ষণের 

দ্বার শাস্তি হয়। বায়ু সর্বাঙ্গগত বা একাঙ্গ স্থিত হইলে দ্রবা সংষেগে 

বিবিধ প্রকারে ল্সেহ মাত্রা সেবন করাইবে। বন্তিদেশে বায়ু রুদ্ধ 

হইলে, স্বেহ-ম্বেদ অভ্যঙ্গ বস্তিক্রিয়। ও স্নেহ-বিরেচন প্রয়োগ করিবে। 

শিরোবস্তি [১] শিরঃ লহ (২) স্ষেহ-ধুম [৩) ঈষদুষত প্রয়োগ 
বা সেবন, স্বেহ-গণ্ুষ ! 9) শেহ-দ্রব্যের নস্য) মাংস রস, ছৃ্ধ, মাংস, 

স্নেহ, স্েহ-বিশিষ্ট দ্রব্য, ও অল্প ফল ও ক্সিদ্ধ-উ্রব্য ভোজন) সকল প্রকার 

লবণ ঈষদুষ পরিষেচন, সংবাহন (টেপ1) কুমকুম, অগ্ডরু তেজপত্র, 
কুষ্ঠ এলাইচ, তগর প1ছুকা, কৌশেয় গুণিক বা পশু-রোম নির্মিত 

(১) দারিস্ব লেবু প্রভুতিকে ফলাম্ন বলা ফায়। সুত্র স্থান রস বিশেষের 
লক্ষণ অধ্যায় দেখ । 

(১) শিরো-বিরেচন । 

(২) নস্তকে ঘৃত তৈলাদি পরিষেচণ । 

(৩) ম্রেহ দ্রব্য সহযেগে ধুম প্রয়োগ | 

(৪) ন্সেহের কুলকুচা। 



থশ্রত | ৮১ 
বস্ত্র বায়ু ও আঁতপ বর্জিত গৃহ, কোঁমল শয্যা, অগ্নি সম্তাপ ও 
্ষচরধ্য বায়ু রোগে্উএই সকল প্রক্রিয়! কর্তব্য । 

তিলৃক সর্পি [ ম্বেছ বিরেচন ] । 
তরিবৃৎ দস্তী স্বর্ণক্ষীরী সপ্তল! (চামকষ! বৃক্ষ) শঙ্ঘিনী (ঠোচ- 

থড়িকা ) ত্রিফল। ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের অক্ষ (১) পরিমিত 
কক লোধের মূল ও পিল্নকের কন্ক এক এক বিল পরিমিত, ছুই পাত্র 
(২) ব্রিফলার রস, ছুই পাত্র দধি এক পাত্র ত্বত, একত্র পাঁক করিবে । 
ইহাতে তিনূক দর্পি বলে । বাত রোগে স্নেহ বিরেচনের স্থলে ইহা 
প্রযোজ্য । এই বিধি ক্রমে অশোক ও রম্যকের ( পটেল-মূল ) দ্বত 
পাক করা যায়। ৃ্ 

অন্থুতৈল। 

যে কাঠের দ্বারা বনকালাঁবধি তিল পীড়ন করিয়া তৈল বাহির 
কর] হইয়াছে, সেই তৈল-পাগ্জিত কাষ্ঠ অতি সুম্্ম আকারে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ছেদন করিবে। সেই সকল ক্ষুদ্র খণ্ড বৃহৎ কটাহে স্থাপন 
পূর্বক জলে আপ্লাবিত করিয়া কাথ করিবে। জলের উপরিভাগে 
যে স্নেহ (তৈল ) উথিত হয় তাহা সরক বা হস্তের দ্বারা গ্রহণ পুরর্বক 
বাতত্্র ওষধ (৩) সহযোগে স্নেহ পাঁকের বিধান মতে পাক করিবে । 
ইহাকে অগু-তৈল বলে, ইহা বাত রোগে ব্যবহার্য । 

সহজ্র পাক তৈল। 
ইতল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে মহাপঞ্চমূল কাষ্ের দ্বারা এক্ষ রাত্র 

কাঁল দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণ বর্ণ করিনে। পরে অগ্নি নিব্বা) হইলে ভত্ম 
সকল স্থানাস্তরিত করিবে । ভূমিঞ্শীতল হইলে, বিদারি গন্ধাদির 
5222255122০ 

(১) ষোড়শ মাষায় এক অক্ষ । 

(২) কাষ্ঠের বাঁধুক্ত লৌহের হাতার নাম পাত্র, তৈল বা স্বৃত পাক ব্যবহৃত হর। 
(৩) হুত্ব স্থানে গনবর্ণন! ড্রষ্টব্য । 
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(৪) ক্কাথ, এক শত ঘট (৫) তৈল, ও ত্ল্য পরিমাণে দগ্ধ, সেই ভূমিতে 

সেচন করিবে । তাহাতে সেই ভূমি-প্রদেশ যাঁঠ দূর পর্য্যস্ত ক্গিগ্থ 
হইবে, সেই পর্যান্ত মুত্তিক1 তুলিয়া! লইয়। বৃহৎ কটাহে স্থাপন পূর্ব্বক 
উঞ্জচোদক সেচন করিনে। তাহাতে সেই মুত্তিকা হইতে যে তৈল 
নির্গত হইবে তাহ! গ্রহণ করিয়া আবৃত-মুখ কলসীতে রাঁখিবে | পবে 
বাতত্ব ওষধের কাথ, মাঁংসরস, ছুগ্ধ ও অস্্র রস, সহস্র ভাগে (৬) একক 

সহযোগে যতদিনে পারে সহত্রবার পাক করিবে । হৈমবতী (্বর্ণ- 

ক্সীরী লতা), দক্ষিণা-পথ-জাত গন্ধ দ্রব্য (৭) সমস্ত, এবং বাতত্ম ওষধ 

সমস্ত তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে, শঙ্খধবনি ও 

ছুন্ধভি ধ্বনি করিবে, ছত্রধারণ ও বাল-ব্যজন সহকারে বীজন করিবে, 

এবং সহত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পাক উত্তম রূপ সিদ্ধ হইলে 

ৃত্ত্রী হইতে নামাইয়া স্বর্ণ রজন্ত বা মুগ্ময় পাত্রে মুখ আবৃত করিয়! 

রাখিবে। ইহাকে সহত্র পাক তৈল বলে, ইহার বীর্য অপ্রতিবার্ধ্য 

এই তৈল শতভাঁগে পাক করিলে শত পাক নামে আখ্যাঁত হয়। 
পন লবণ । 

এরগু, ঘণ্টা-পাঁরুল নক্তমাল অটরুষক (বাঁসক) পৃতিক (নাট 
করঞ্জ) আরগৃধ ( সৌদাল ) চিত্রক, ইহাঁদিগের আর্দ্র পত্র সহযোগে 

উদৃখলে পিষিয়া তৈল ব৷ ঘ্বতের. কলসে প্রক্ষেপ পূর্বক গোময়ের 

দ্বারা ঘট লেপন কয়িয়৷ দগ্ধ করিবে । ইন্থাকে পত্র লবণ বলে--বাত 

ক্বোগে প্রশস্ত । 
শ্রেছ লবণ অথবা কা লবণ । 

স্রহী-কাগু (মনসার গু'ড়ি) বার্তাকু শিগ ও সকল প্রকার লবণ, 

একত্র চূর্ণ করিয়া ঘটে পুরিবেধ তাহাতে ঘ্বত তৈল বসা মজ্জা 
০১ 

(৪) বিদারি গন্ধাদি স্থত্রস্থানের গনবর্ণন। দ্রষ্টব্য । 

(৫) দ্রোণ পরিমিত কলসকে ঘট বলে। 

(৬) যত তৈল তাহার সহম্র গুণ অঙ্পরস। 

(৭) মালবদেশকে দক্ষিণাপথ বলে। 



স্বশ্রুচত | ৮৩ 

প্রক্ষেপ করিয়া উ গোময়ের দ্বারা লেপ দিয়! অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। 
ইহাকে স্নেহ লবগন্্লে-__বাত রোগে প্রশস্ত । 

কল্যাণ লবণ । 

গণ্ভীর পলাশ কুটজ বিদ্ব অর্ক স্নৃহী অপামার্গ পাটলা নাদেরী 
নারেঙ্গ। নেবু কৃষ্ণগন্ধ! নীপ নির্দহনী অটরূষক নক্তমাল পুতিক বৃহতী 
কণ্টকারী ভল্লাতক ইঞ্গুদী বৈজয়ন্তী কদলী বর্ষাভূ (পুনর্ণবা) হীবের 
ইন্ষুরক (কুলে থাড়1) ইন্দ্রবারুণী [রাখাল শস1) শ্বেত (জীরক) 

মেক্ষক [শ্বেত সর্প ] অশোক, এই সকল বৃক্ষ; মূল পত্র শাখা সমেত 
আর্দ্র থাকিতে উৎপাটন মাত্র গ্রহণ পূর্বক লবণাক্ত করিয় পূর্বের 
ন্যায় দগ্ধ করিবে । সেই ভন্ম ক্ষার-পাকের বিধান ক্রমে শ্রাবিত 

করিয়। পাক করিবে । ইহাতে হিমু আদি (১) ৰা পিপ্পল্যাদি 

গণোক ভ্ব্য প্রক্ষেপ করিবে । ইহাকে কল্যাণ লবণ কছে। বাত 

রোগে গুল ল্লীহা অগ্রিমান্দয অজীর্ণ অর্শ অরুচি ও কাশ প্রভৃতি 
উপভ্রৰে পান গ ভোঁজনে ব্যবহার করিবে। 

পঞ্চম অধ্যায়। 

মস্থাবাত ব্যাি চিকিৎসা 
কেহ কেহ বলেন যেবাতরক্ত দুই প্রকার, উ্থান ও অবগাঢ। 

কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। ৰাতরক্ত প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠের ন্যায় উলনঞ 

হুইয়! ক।লাস্তরে অবগাঢ় হয়। অতএব এই ছুই প্রকারের ভিন্নতা নাই। 
অধিকতর বলবানের সহিত ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা (১) বাষু 

কুপিত হয়। তাহাতে গুরুপাঁক অথচ উষ্ণ এরপ দ্রব্য অভ্ভিরিক্ত 

পরিমাণে নিয়ত ভোজন করিলে রক্ত দূষিত হয় । পূর্বোক্ত কুপিত 
পপ পা আপ পা ০০ রর 

স্পা পা পা 

(১) হিঙ্গ আদি মহাবাত ব্যাধির চিকিৎসাতে পরে বল। হইয়াছে । 
(১) এস্বলে সাধাতীত পরিশ্রম বুঝিতে হইবে । 

পর ৫ 



৮৪ স্বশ্রুত | 

বায়ু রক্তবাহিনী শিরা মধ্যে প্রবেশ পুর্র্বক সেই দূধিত রক্তের গতি, 

রোধ করে। তাহাতে সেই দূধিত রক্ত সেই ঝুঁষুর সহিত মিলিত 

হইয়া বাত-রক্ত নিমিত্ত বেদন। জন্মায়। সেই বাত-রক্ত প্রথমতঃ 

হত্ম পদে অবস্তিতি করিয়া পরে সর্ব দেহ ব্যাপ্ত হয়। ইহার পূর্- 

রূপ তোদ দাহ কও, শোফ স্তব্ধ তাৰ পারুষ্য, শিরা স্সায়ু ও ধমনীনু 

নিম্পন্দন, উরুত্বয়ের দৌর্বল্য এবং শরীরের হস্ততলে অকন্মাৎ শ্যাব 

অথচ রক্তবর্ণ মগ্ডলাকার উৎপত্তি । এ অবস্থায় প্রর্তীকার না করিয়! 

অহিতাচার করিলে রোগ প্রকাশ হয়। তাহার লক্ষণ পুর্ববে বলা 

হইয়াছে । রোগের প্রকাশেও প্রতিকার না করিলে অঙ্গের 

বৈকল্য জন্মে। | 

এস্কলে শোক কহিতেছেন । 

কোমল-দেহ-বিশিষ্ট মিথা-আহার-বিহার-শীল স্থল ও ন্ুথী ব্যক্তি 
দিগের বাতরক্ত কুপিত হয়। 

প্রাপ মাংস ক্ষয়, পিপাস! জর মৃচ্ছ? শ্বাস কাস স্তত্ত অরুচি অজীর্ণ 
বিসরণ ক্ষয় স্থান প্রসারিত ভওয়া ) সঙ্কোচন এই সকল উপদ্রব ন! 

থাকিলে এবং রোগী বলবান্ আত্মবান্ [২] ও উপকরপ-বিশিষ্ট [৩ 

হইলে বাতরক্ত রোগে চিকিৎসা করিবে । 

বায়ুর আধিক্যে শরীর রুক্ষ বানান না! হইলে বাতরক্র রোগের 

প্রধমাবস্থায়, গতিরোধ বশত ধে শোণিত দূষিত হইয়া থাকে, তাহা 
গুন? পুনঃ অল্পে অল্পে নিঃসারিত করিবে । এক কালে অধিক শোণিত 

নিঃসারিত করিলে বাষু কুপিত হয়। পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণের 

পর বমন বিরেচনাদি প্ররোগ করিবে । তদনস্তর বাযু প্রবল থাকিলে 

অল্প সংযোগে পুরাণ প্বত পান কর।ইবে । অথবা চাণীহুগ্ধ, তাহার অর্ধ 
পরিমিত তৈল ও শৃগাল-বিট্ু একত্র সিদ্ধ করিয়া ছুই তোল মধু 

(২) নির্মিত আচারী। 
(৩) চিকিৎসার উপযোগী দ্রবা ও পথ্য প্রভৃতি আহরণে সমর্থ । 
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যোগে পানখকরাইবে। অথব। শুগ্ী শুঙ্গাটক সহযোগে ছাগী-হুগ্ধ 

সিদ্ধ করিয়া শর্কর্জমধ সংবোগে পান করাইবে) অথবা এ ছুগ্ধ, 
গ্তামা রান্ন! কৃষ্ণ-জীর1 শৃগাল-বিটু পিল্ গোক্ষুরী ও দশমূলী সহযোগে 

পাক করাইয়! পান করাইবে। অষ্টগুণ দশমূলীর ক্কাথের সহিত ছুগ্ধ 

পাক করিয়।; সেই দুগ্ধ ও যষ্টিমধু মেষ-শৃঙ্গী গোক্ষুরী সরল-কাষ্ট ভর্র- 

দার বচ ও সুরভি [সল্পকী], ইহাদিগের কল্ক* সহযোগে তৈল 

পাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে সেবন করিবে । শতমূলী যষ্টিমধু 
শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড বল! অতিবল ও তৃণ পঞ্চমূলী (১) এই সকলের 
কাথ, অথব1 কাকোল্যাদি গণের কল্ক সহযোগে বলাট্তিল শত পাক 
করিয়া সেবন করিবে। বাতপ্ন ওষধের মূল সহযোগে ছুপ্ধ পাক 

করিয়। সেই ছুগ্ধের দ্বারা, অথব। অম্নরসের দ্বার পরিষেচন করিবে । 

অথবা যৰ যষ্টিমধু এরও তিল ও পুনর্ণৰা এই সকল একত্র প্রদেহ 
প্রস্তুত করিবে । 

যব গোধূম তিল মুদ্প মাসকলাই সমভাগে চূর্ণ করিবে । অনস্তর 
কাকোলী ক্গীরকাকো!লী জীবক ধষভক বল! অতিবল। বিস মৃণাল 

শৃগাল-বিট্ মেষশূঙ্গ পিয়াল শর্করা কশেরুক সল্পকী ও বচ ইহার্দিশের 
প্রত্যেকের কন্ব, পূর্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘ্বত তৈল 

বস! মজ্জ ও হুগ্ধের সছিত পাক করিবে । ইহাকে পঞ্চপায়ম কহে-__ 

অঙ্গে উপনাহে (২) প্রযোজ্য । স্নেহ-যুক্ত ফলের সার গ্রহণ পূর্বক 
ভউৎকারিক1 প্রস্তত করিয়া, অথব! যব গোধুম 'তিল মুদগ মাঁষ রথ 

করিয়া, বিবিধ প্রকার মৎস্য মাংস সহযোগে বেসবার (৩9 প্রস্তত 
(১০ ৯০৯ সপ এ ০ জপ 

*. ম্মেহদ্রবো কলক দিতে হইলে ১ এক শের ঘ্বত বাতৈলে কলকের দ্রথ্য 
এ্রতোকে অদ্ধ তোল।। 

(১) তৃণ পঞ্চনূণী হুত্রস্থান দ্রবোর গণ বর্ণনায় জষ্টব্য | 

(২) ফোন দ্রবোর গাচ কলক পুলটিশেব মত উঞ্ণ অবস্থায় অঙ্গে লেপন 

পূর্বক বন্ধন কর হইলে উপনাহ বলা যায়| 

(৩) “বেশবার” পান ধন্য! লবঙ্গ ও মরিচ একত্র যোগে বেশবার কহে। 

৮ 



৮৬ ুশ্রচত | 
করিয়া সেবন করিবে। বিৰবপেশী (বেল শুট11) তগর-পাছ্ক! 

দেবদার সরল। রাক্সা হরেণু কুষ্ঠ শতপুষ্প (শেঠলফা) সুরা ও 

দধি-মস্ত এই সকল একত্র লেপনে ব্যবহীর করিবে । দ্বত সৈন্ধব- 

মিশ্রিত মাতুলুজের (টাবা নেবুর) রস, মধুশিগ্র,র (রক্ত সজিনার ) মূল 
এবং তিলের কন্ত একত্র করির৷ আঁলেপনে ব্যবহার করিবে । বাতপ্রক্তু 

রোগে যদি বায়ুর প্রীধান্ত থাকে তাহার এই সকল প্রতিকার বলা হইল। 
বাত-রক্ত রোগে পিত্তের প্রা বল্য থাকিলে, দ্রাক্ষা রেবত (সৌদাল) 

কটফল ক্ষীরকাকোলী যষ্টি-মধু চন্দন কাশ্ধ্য, ইহাদিগের ক্কাথ প্রচুর 

শর্করা ও মধু সংযোগে পান করাইবে। শতমুলী যষ্টি-মধু পটোল 

ত্রিফলা ও কটুরোহিনী, ইহাদিগের ক্কাথ, গুড়চির ক্কাথ অথব! 

চন্দনাদির ক্কাথ, প্রচুর শর্করা ও মধু সংযোগে পান করাঁইবে। 
অথবা! তিক্ত ও কষাঁয় রস সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া পান 

করাইবে। 

বিস মৃণাল চন্দন পদ্মকাষ্ঠ সম'ভাগে একত্র করিয়া! (জলের) 

অদ্ধ পরিমিত দুপ্ধের সহিত কাথ প্রস্তত পৃর্বক অঙ্গে পরিষেচন 

করিবে । হুপ্ধ ইক্ষু-রস মধু শর্করা ও তলোদক সমভাগে একত্র 
করিয়া, অথবা দ্রাক্ষা ও ইক্ষুর কাথ মিশ্রিত দধিমস্ত, অথবা মধু 

ধান্ঠান্ন ও জীবনীয় €(গণবর্ণনা দেখ) সহযোগে পাক করা ঘ্বত 

অভাঙ্গে গ্রয়োগ করিবে । 

শত ধৌত ত্বতৈর অথবা কাকোল্যাদিগণের কক সহযোগে পাক 
কর! ঘ্বতের প্রদেহ প্রয়োগ করিবে, অথবা শালি যষ্টি নল বঞ্জল 
তালীশ শুঙ্গাটক গিলোড্য হরিদ্র; গৈরিক শৈবল পদ্মুকাষ্ঠ পদ্মপত্র 

প্রভৃতি, ধান্যান্ যোগে পেষণ ৰয়িয়! ঘ্বত্তের সহিত মিশ্রিত পুর্ব্বক 
প্রদেহ প্রয়েশগ করিবে । এই প্রদেহ ঈষদুষ্ঝ হইলে বায়ুর প্রাবল্যের 
হলেও প্রয়োগ করা যায়। 

বাত-রক্ত রোগে রক্তের প্রাবল্যের স্থলেও পূর্ব্বোদ্জ পিতৃপ্রাবলোর 



স্থশ্রন্ত। ৮৭ 

সকল প্রতীকাকউকর্তব্য। অধিকন্ত প্রচুর পরিমাণে শোণিত অবসেচন 
কর্তব্য, এবং অজ্জর্থ শীতল প্রদেহ ব্যবহার্য । 

শ্লেম্মার প্রাবল্ট থাকিলে, আমলকী ও হরিদ্রার কাথ মধু সংযোগে 
মধুর করিয়া পাঁন করাইবে। অথব! ত্রিফলার কাথ বা যষ্টি-মধু 
শৃঙ্গবের হরীতকী ও তিক্তরোহিনী ( কটুকা ), ইহাদিগের কন্ক মধু 
যোগে, কিন্বা গুড় ও হরীতকী জল সংযোগে, ভক্ষণ করাইবে । 

তৈল গোমুর ক্ষারোদক সুরা সুক্ত (স্ুত্রস্থান মদ্য-বর্গ দেখ ) অথবা 
কফন্্ ওষধের ক্কাথ পরিষেচন করিবে । দধিমন্ত গোমুত্র সরা স্থৃক্ত 
যষ্টিমধু সারিব। পদ্ম-কাষ্ঠ, ইহাঁদিগের কাথে ত্বত পাঁক করিয়া! অভ্যঙ্গে 
ব্যবহার করিবে । আরশ্বধাদি গণের (ত্ত্রস্থান গণবর্ণনায় দ্রষ্টব্য) 

কাথ পরিষেচনে প্রযোজ্য । তিল সর্ষপ অতমী €(ত্তিদী) ৪ যবেন 

চূর্ণ, শ্লেম্মাতক কপিখ মধুশিগ্র, সহযোগে ক্ষার ও মুত্রে পেষণ করিয়। 
প্রদেহে (১) প্রয়োগ করিবে । 

শ্বেত সর্ষপের কন্ক, তিল ও অশ্বগন্ধা একত্র যোগে কন্ক, পিয়াল 

শেলু (চাল্তা ) ও কপিথ ত্বকের একত্র যোগে কন্ক-মধুশিগ্র, ও পুন- 

পবা একত্র যোগে কন্ক, ত্রিকটু তিক্তা ( কটুকী ) পৃথকপর্ণী (চাকুলে ) 

ও বৃহতীর পত্র যোগে কন্ক, এই পঞ্চ প্রকার প্রদেহ ক্ষারোদকে (২) 

পেবণ করিয়] ঈষছুষ্জ থাকিতে, প্রয়োগ করিবে । অথবা শালপর্ণা 

বৃহতী কণ্টকারী দৃগ্ধে পেষণ করিয়া অর্কৃপ্ধ মিশ্রণ পুর্ব্বক প্রদেহে 
ব্যবহার করিবে। 

বাত-রন্ত রোগ ছুই দোষ জাত অথবা সর্বদোষ জাত হইলে 
প্রত্যেক দোষের যে যে প্রতিকার পুর্ববে বলা হইল, ভাহ। দোষ অদ্ু- 
সারে মিলিত করিয়া সেবন ও গ্ঠয়াগ করিবে। 

(১) “গ্রাদেহ'১ শুত্রস্থানে আলেপ ও বন্ধন বিধি দেখ । 
(২) ক্ষারোদক শুত্রস্থ'7নের ক্ষার পাক বিধিতে যে প্রণালী বল। হইয়াছে তাহাই 

ক্ষারোদক প্রস্রতের গ্রণালী। অভাবে ক্ষার-শ্রাবিত জল । 



৮৮ স্ৃশ্রুচত 

সকল প্রকার বাত-রক্তেই গুড় হরীতকী সেবন/করিবে, অথবা! 

দুগ্ধ বা জলের সহিত পিপ্পলী পিষিয়৷ সেবন এ ইহাতে 
পিপপলীর সংখ্যা প্রতিদিন পাঁচটি করিয়া অথবা /শটা করিয়া বৃদ্ধি 

করিতে হইবে । এই রূপ প্রতিদিন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দশদিন 
সেবন করিবে । এই ক্ষীর-পিপপলীর সেবন কালে কেবল ছুগ্ধানন 

পথা। এই নিয়মে দশ দিন সেবন করিয়া পুনর্ধার প্রতিদিন পঁ'চটা 

অথবা দশটী করিয়া কমাইবে, অর্থাৎ যে সংখ্যায় বৃদ্ধি হইয়াছিল, 

সেই সংখ্যায় ক্রমে কমাইতে হইবে । ইহাতে বাত-রক্ত বিষম-জর 

অরুচি পাণ্ড গ্লীহোদর অর্শঃ কাস শ্বাদ শোফ শোষ অগ্রি-মান্যয হাঁদ্রেগ 
ও উদরী আরোগ্য হয় । 

জীবস্তির মূল গ্রাক্ষেপ পূর্ব্বক ছুপ্ধ সহযোগে ঘ্বত পাক করিবে । 
ইহ] মর্দনে ব্যবহার্য্য। 

সহঃ সহদেবা, চন্দন মূর্ধবা মুস্তা পিয়াল শতাঁনরী কেশ্ডর পদ্মকাঁট, 

বষ্টিমধু শতপুষ্প (সোলফা) কুষ্ঠ এই সকল ছুগ্ধে পিষিয়া ত্বৃতম গু 
(ঘ্বতের পর) সংযোগে গ্রদেহে বাবহার করিবে। 

সৈরেয়ক (ঝঁটি) বাঁসক বলা অতিবল1 জীবস্তী ও কুষ্ণ- 
জীরক একত্র ছাঁগী ছু্ধে পিষিবে, এই কল্কও প্রাদহে বাবহার 
করিবে । 

রক্ষা ও যষ্টিমধুর কন্ধ অথবা মধুচ্ছিষ্ট মঞ্রিষ্ঠা সর্জরস (ধুনা) 
শাম! লতা ছুপ্ধ এই সকল সহযোগে পিগ-তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে 
ব্যবহার করিবে । সকল প্রকার বাত রক্ে পুরাণ ঘ্ৃত আমলকী 
রসে পাক করিয়া পান করা বিধেয়। জীবস্তী-মূল সহযোগে অথবা 
কাকেল্যাদির ক্কাথ ও কন্ক সহযোগে অথব] কৃষ্ণ-জরার কাঁথ সহযোগে 
পুরাণ ঘ্বত পাক করিয়! পরিষেচনে ব্যবহার করিবে । কেবল মাত্র 
কারবেল্পকের ক্বথও পরিষেচনে ব্যবহৃত হয়। অথবা! পরিষেচনে 
অবগাহনে বস্তি-ক্রিয়াতে ও ভোঁনে বলাতৈল ব্যবহার করিকে। 



স্শ্রুত। ৮৯ 

পুরাতন শালি ছম্থবা যি ধান্ত যব ও গোঁধুম, ছুপ্ধ মাংসরদ অথবা 

অল্ন-বজ্জিত মুদ্-্্র সহযোগে ভোজন করিবে । 

সর্বদা শোণিত মোক্ষণ কর্তব্য। দোষের প্রকোপে বমন 

বিরেচন আস্থাপন ও অনুবাসন কার্ধ্য কর্তব্য (৪) 

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন। 

অল্পকাল-জাঁত বাতরক্ত রোগ এই সকল প্রতিকারের দ্বারা সহ- 

জেই আরোগ্য হয়। দীর্ঘ-কাল-জাত হইলে যাপ্য থাকে। উপনাহ 
পরিমেচন প্রদেহ অভ্যঞ্রন, মনোহর প্রশস্ত বায়ু-শূন্য গৃহ, কোমল 

গঞণ্ডোপধান ও শয্য। ও মুছ্ু সংবাহন (গা টেপা) বাতরক্ত রোগে 

এই গুলি প্রশস্ত। ব্যায়াম মৈথুন ও ক্রোধ, উষ্ণ অল্প ও লবণ 
ভোজন, দিবানিদ্রাঃ গ্লেম্মল ও গুরু অন্ন ভোজন, পরিত্যাগ 

করিবে । | 

অপতানক রোগে স্তব-দৃষ্টি) বক্রন্র ও স্তব্ধ-মেঢ, হইলে, এবং স্বেদ 
কম্প ও প্রলাপ না থাকিলে, রোগীকে ভূমিতে শয়ন করাইয়! 
চিকিৎসা করিবে । এই রোঁগে বাহিরে ভ্রমণ কর! কর্তব্য নহে । 

এই পোগে প্রথমতঃ অঙ্গে স্নেহ মর্দন করিবে । ঘন হইলে তীক্ষ 
অবপীড়নের দ্বারা শিরো-বিরেচন করাইবে। তদনস্তর বিদারি- 
গন্ধাদির কাথ মাংসরস হৃগ্ধ ও দধি সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া! 

নির্মল করণ পূর্র্বক পান করাইবে। তাহাতেও যদ্যপি বাযু সরল, 
না হয়, তবে ভদ্রদার প্রভৃতি বাত্ন ওষধ সমস্ত আহন্ করিয়! 

বব কুল কুলথ ও সন্পল-দেশ-জাঁত পশুর মাংস এই পঞ্চবর্থ একত্র 

কাথ প্রত্তত করিবে। সেই ক্বার অগ্রন ও হুপ্ধের সহিত মিশ্রিত 
করিয়। স্বত' তৈল বসা ও মজ্জ! সহ পাক করিবে, পরে তাহাতে 
জীরক চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই স্ব অপতানক রোগীকে পরি- 

(৪) পিচকারী হ্বায়। বিরেচন করাকে উপকরণ ভেদে অনুবাশন আবঙ্থাপন 
বলে। চিকিৎসিত স্থানের ৩৫ অধ্যায় ও নিরাটোপক্রমনীয় অধ্যায়ে বল! হইযে। : 



৪১ 9 সশ্রস্ত | 

শ্নেচন অবগাহন অভ্যঙ্গ পান ভোজন অনুবাসন € নস্যে প্রয়োগ 
ও সেবন করাইবে। 

যথোক্ত বিধানে শ্বেদ বিহিত করিবে। বাধুপ্রবল থাকিলে 

তুষ বুষ (শম্তের আগড়া] ও করীষের ঈবছ্ষ্চ গর্ভে রোগীর গল। 

পর্ষ্যস্ত নিহিত করিবে । কিন্বা তগ্ত-অঙ্গার চুল্লীতে অথবা তপ্ত 
শিলাতে সুরা পরিষেচন করিয়া পলাশ পত্র আচ্ছাদন পুর্ব্বক 

শয়ন করাইবে। কৃশরা [১] বেসবার অথবা পায়েসের স্ব 

দিবে। 

সূলক ( হিংচা) উরুবুক [গাঁব ভ্যারেও1] স্বর্জ [গাব] অর্জক 
(শ্বেত পর্ণাশ) অর্ক সপ্তলা শঙ্খিনী ইহাদিগের রসে তৈল পাক 

করিয়া অপতানক রোগে পরিষেচন মর্দনাদিতে প্রয়োগ করিবে। 

মরিচ ও বচ সহযোগে অন্ন-দধি পান করিলে অথবা তৈল সর্পি 

বসা ব1! মধুপান করিলে অপতানক রোগ নিবৃত্ত হয় । এই সকল 

প্রতিকার কেবল বায়ু জন্য অপতানক রোগে বিধেয় | সংস্থষ্ট অর্থাৎ 

ছইতিন দোষ মিলিত হুইয়! অপতানক রোগ জন্মিলে, সেই সকল দোষ 
নাশক দ্রব্য মিলিত করিয়! বাবহাঁর করাইবে। 

অপতানকের বেগ (১) নিবৃত্ত হইলে অবপীড়ন প্রয়োগ 

করিবে। তাত্রচুড়। কক্ষট কুষ্ণমৎস্য শিশুমার ও বরাহ-বস1 সেবন 
করাইবে। বাতত্ব ওষধ সহযোগে ছুপ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। 

অথবা য্ব কুল কুলথ হিঙচে শাক দধি দ্বৃত ও তৈল, এই সকল 

একত্র যোগে যবাগড সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। এবং শ্রেহ-বিরে- 
চন আম্থাপন অন্ববাসন প্রয়োগ করিবে । বেগ নিবৃত্তি হইলেও 

(১) “কৃশরা” তঙ্ল। দাপি-সংমিশী লবণাপ্রক হিঙ্গ,ভি: সংযুক্ত1; সলিলৈ: 

সিদ্ধাঃ কৃশরাঃ কথিতা বুধৈঃ অর্থাৎ খিচুড়ী। 
(১) অপতানকের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান শুন্য বইয় হত্তগাদ 

আঅ[ক্ষেপণ করাকে বেগ বচিতে হইবে। 



স্শ্রত । ৯১। 

দশ রাত্র পর্যযক্জ চিকিৎস। করিবে । এস্থলপে বাতব্যাধির চিকিৎসা 

অবলম্বন কর] ও ক্ষ! কার্ধ্য বিধান করা কর্তব্য। 

পক্ষাঘাত রোগে রোগীর শরীর ম্লান না হইলে ও বেদন। থাকিলে, 

রোগী আত্মবান ও উপকরণ বিশিষ্ট হইলে, চিকিৎসা করিবে। 

প্রথমতঃ ম্েহ-শ্েদ প্রয়োগ করিয়া মৃছু বমন বিবেচনের দ্বার! 

সংশোধন করিবে । পরে অনুনবাসন ও আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। 

অবশেষে আক্ষেপক রোগের (২) বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে । 

বিশেষ এই যে, এই প্রকারে নিয়ত তিন চারি মাস চিকিৎসা 
করিবে। 

মন্যাস্তস্ত রোগেও এই রূপ প্রতিকার করিবে। বিশেষতঃ 

বাত-গ্লেম্স নাশক নস্য ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। 

অপতন্ত্রক রোগে লঙ্ঘন বৈধ নহে । বমন অন্থবাঁসন আস্থাপনও 

নিষিদ্ধ। বাতশ্নেম্বা কর্তৃক শ্বাসপথ রুদ্ধ হইয়া উচ্ছাশ জন্মিলে 

প্রথ্াপনের দ্বারা পথ পরিষার করিবে। তুম্ধুকু পুষ্কর (কুড়) হিঙ্থু 

অন্নবেতস হরীতকী লবণ-ত্রয় ( সৈন্ধৰব সামুদ্র ও বিট) একত্র যরের 

কাথ সহযোগে পান করাইবে। হরীতকী পঞ্চাঁশৎ) সৌবর্চল (স্বচ্ছ 
লবণ) ছই পল (৮ তোল) দুগ্ধ চতুগ্ুণ ত্বত এক প্রস্থ (ছুইশের *), 
একত্র পাঁক করিয়া সেবন করাইবে। এবং অপরাপর বাত-শ্লেন্া 

নাশক প্রতীকারও কদিবে। | ৃ 

অর্দিত রোগে রোগী বলবান ও উপকরণ বিশিষ্ট হইলে পস্ত: 
ব্যাধির বিধান ক্রমে চিকিৎস! করিবে । 

, তদনস্তর তৃণ-পঞ্চমূল মহাপঞ্চমূলী কাকোল্যাদি ও বিদারি 

(২) উপনর্গ ভেদে অপতানঞ্কেই আক্ষেপক বলে। বাতব্যাধির নিদান 
রষ্টবয। : 

* ঘৃত তৈল প্রভৃতির প্রস্থ পরিমাণ লইতে হইলে দ্বিগুণ অর্থাৎ /৪ চারি সের 
লইতে হইবে। পরিভাবা ভ্রষ্টবা। 



৯২ স্থৃশ্রন্ত। 

গন্ধাদিগণ 1 জলজাত ও জলীয়-দেশ-জাঁত মাংস ও/জলজাত কন্দ 
আহরণ করিয়া! দ্রোণ পরিমিত (বত্রিশ সের) ছু? ও তাহার ছিগুণ 

জল একত্র ক্বাথ প্রস্তত করিবে। পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়। 

বস্ত্রপৃত পূর্বক এক প্রস্থ পরিমিত (ছুই সের) তৈলের সহিত পুনর্বাঁর 
অগ্নিতে পাক করিবে । পরে ছুগ্ধের সহিত তৈল উত্তমরূপে মিশ্রিত 

হইলে নামাইবে। শীতল হইলে মন্থন করিয়া যে ন্সেহ উখিত 

হুইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া হুগ্ধ ব্যতীত মধুর দ্রব্য সহ পাক করিবে। 
ইহাকে ক্ষীরতৈল বলে। অর্দিত রোগে পান ও অভ্যঙ্গাদিতে 

প্রয়োজ্য। তৈল-হীন ক্ষীরসর্পিও চন্কৃতে প্রয়োগ করা ষায়। 

গৃধূসী বিশ্বাচী ক্রোষ্টটকশির ধঞ্জপঙ্গুল বাতকণ্টক পাদদাহ 
পাদহর্ষ অবরাহুক বাধির্ধ্য ও ধমনীগত কাতরোগে যথা-বিধানব্রমে 

শিরা বিদ্ধ করিবে । কিস্ত অববাহুক রোগে করিবে না । এই সকল 
রোগে বাত-ব্যাধির বিধান ক্রমে চিকিৎসা! করিবে । 

কর্ণশূল রোগে তৈল ষধু ও সৈন্ধব সংযোগে ঈষহষচ আদার য়ন 
কর্ণে প্রদান করিবে । অথবা ছাগ-মূত্র বা ষধুতৈল প্রদান করিবে । 
কিন্বা মাতুলুঙ্গ দাড়িশ্ব ও তিস্তিড়ী, ইহাদিগের রস এবং গোমুত্র, 
একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া! অথবা! সুক্ত, স্থুরাঃ তক্র, গোমুত্র ও 
লবণ একত্র যোগে তৈল পাক করিয়। কর্ণে প্রদান করিবে; ও নাড়ী- 

ম্বেদের বিধানে (১) শ্বেদ দিবে । এ বিষয় উত্তর-তস্ত্রে পুনর্ধ্বার 

বপী-যাইবে । 

ভূণী ্রতৃণী রোগে জলের সহিত স্নেহ-লবণ পান করাইবে। 
অথব। হিন্ু ও যবগ্ষারের সংযোগে ত্বত গাঢ় করিয়! সেবন করাইবে। 

এই রোগে স্বৃত-বস্তি প্রভৃতি ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে । 

1 এই সমস্ত ওবধের গণ হত্রস্থানের গণবর্ণনায় গ্রষ্টবা । 
€১) নাড়ান্ছেদ প্রনৃতি সকল প্রকার শ্বেগের প্রণালী গরে ০4 

নানক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ধিত হইয়াছে । | 



স্শ্রুসত । ৯৩ 

আধান 'রাষ্্ীগ উপবাঁস, জলের শ্বেদ, দীপনীয় দ্রব্যের চূর্ণ ফল ও 
পাচনীয় (১) বস্তুর দ্বারা প্রতীকার করিবে। লঙ্ঘনের পর ধান্যক, 

জীরক প্রভৃতি আত্ঝর দ্রব্য সংযোগে অন্ন পাক করিয়া ভোজন 

করাইবে। প্রতাাখান রোগে বমন উপবাস ও অগ্নির উদ্দীপনকর 

প্রতীকাঁর সমস্ত করিবে। 

অষ্টিপ1 ও প্রতািল! রোগে গুল্ম ও অন্তবিদ্রধির ন্যায় প্রতীকার 

করা কর্তব্য 

হিঙ্কু, ত্রিকটু, বচ, অজমোদা, (খরশান যমাঁনি) ধনে, অজগন্ধা। 

দাঁড়িম্ব, তিস্তিড়ী, পাঠা, চিত্রক, যবক্ষার, সৈন্ধব, বিট্, ও স্বচ্ছলবণ 

স্বর্জিক1 ক্ষার, পিপ্পলী-মূল, অল্নবেতস, সঠী, পদ্মমূল, হপুস (শ্বনাম 
খাত) চৈ, জীরক ও হরিতকী, চূর্ণ করিয়! টাবা-নেবুর রসে অনেক 

বার ভাঁবিত করিবে । তাহাতে দুই তোল! পরিমিত গুটিকা প্রস্তূত 

করিয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একটা করিয়। বায়ু-বিকারে ভক্ষগ 

করিবে । কাশ, শ্বাস, গুল, উদরী, হৃদরোগ আখ্মান, পার্খোদরী, 

বস্তিশূল, আনাহ, মৃত্রকুচ্ছ, প্লীহা, অর্শ, তুণী, প্রতৃণী, এই সকল 
উক্ত যোগের দ্বারা শান্তি হয়। বায়ু কেবল মাত্র দোষের সহিত 

মিলিত হইয়। বা কোন ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বিরুত হইলে, 

উভয়ের লক্ষণের দ্বারা জানা যায়.। চিকিৎসা করিতে হুইলে বায়ু 
ও তাহার সহিত মিলিত দোষ বাঁ ধাতু, এই উভয়ের মধ্যে একটার 
চিকিৎসা] করিতে অন্টার বৃদ্ধি ন হয় এরূপ ভাঁবে চিকিৎসা করিত, 

হইবে। বায়ু, মেদের সহিত মিলিত হইয়া বেদন1 বিশিষ্ট ঘন শীতল 
শোঁফ জন্মাইলে, শোফ রোগের স্তায় তাহার প্রতীকার করিবে। 

বাযু, কফ-মেদ কর্তৃক আবৃত হইয়! &রু-দেশে অবস্থিত হইলে, অঙ্গ- 

মন্দ শরীরের শৈথিল্য, বেদনা, জর ও নিদ্রায় রোগী কাতর হয়, ও 

(১) ত্রিকটু ত্রিফল! আমল্যাদিগণ ধান্যক জীরক চিত্রক চৈ প্রভৃতি দীপনীয় 
ভ্রব্য। মুস্তাদিগণ প্রভৃতি পচিনীয়। গণবর্ণন। ভ্রষ্টব্য। 
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তাহার উরুদ্বয় স্তব্ধ, শীতল, স্পন্দহীন, ভার ও অস্থির য়, এরূপ জ্ঞান 

হয় যেন আপনার নহে। ইহাকে উরুত্তস্ত রোগ ব/প। কেহ কেহ 

বা আঢা-বাতও বলেন। ইহাতে স্নেহ বর্জিত! ষট্ধরণ চূর্ণ পান 
করিবে । অথবা পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান 

করিবে। অথবা কটুকী ও ক্ষোত্র সংযোগে ত্রিফলা-চূর্ণ লেহন 
করিবে। অথবা গোমুত্র সহযোগে গুগৃগুল, কিন্বা শিলাজতু পান 

করিবে । ইহাঁতে কফ ও মেদ যুক্ত বায়ুর শাস্তি হয়, ও হৃদ্রোগ, 
অরুচি, গুল্স, এবং অন্তবিত্রধিও আরোগ্য হয়। উক্ত উরুম্তস্তে ক্ষারযুক্ত 

মৃত্রের স্বেদ ও রুক্ষ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । প্রচুর পরিমাণে মুক্স 

সহযোগে করঞ্জ ফল ও সর্ষপ পিষিয়া লেপন করিবে । পুরাণ শ্যাম!) 
কোর্রব, উদ্দাল শালি ধান্যের তুল, ঘ্বত-তৈল হীন মূলক-যুষ (ছিংচের 
ঝে'ল ), পটোলের রস, অথব। ঘ্বতহীন জাঙ্গল পগুর মাংস, অথবা 

লবণ-হীন শাক সহযোগে ভোজন করিবে । ইছাঁতে কফ ও মেদ 

যখন অত্যর্থ শুষ্ষ হইবে, তখন পুনর্র্ধার স্নেহাঁদি কার্য্য প্রয়োগ করিবে, 

অর্থাৎ ঘ্বৃত তৈলাদি পান ও লেপন করিবে। স্থুগন্ধি। লদ্ঘু, সুঙ্ম, 

তীক্ষ; উষ্ণ, কটুরস-বিশিষ্ট, কটুপাক, সারক, স্লিগ্ধ, পিচ্ছিল ও হৃদ্য, 

গুগৃ্গুলের এই কয়েকটী গুণ। নূতন গুগ্গুল বৃষ্য ও পুষ্টিকর, 
পুরাতন হইলে শরীরের কার্শাতা সম্পাদন করে। তীক্ষোঞ্চ প্রযুক্ত 

ইহার দ্বারা কফ বাতের শাস্তি হয়, ও সুক্ষ্ত। প্রযুক্ত অগ্নির দীপ্তি 

স্তর । ত্রিফলা, দারু-হরিদ্রা। পটোল ও কুশের জল সহযোগে বা 

গোমৃত্র ধোগে অথব! ক্ষার বা উষ্চোদক যোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে 

গুগৃগুল পান করিবে। গুগগুল জীর্ণ হইলে যৃষ, মাংসরস অথবা 
পূর্ব অধ্যায় সকলে যে কলক ও প্রঞ্জচপের কথ! বল! হুইয়াছে তাহা কোন 

স্থলে কি পরিমাণে দিতে হইবে তম্বিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। 
কল. ক---শিলা-পিষ্ট-দৃবা) ও প্রক্ষেপ-চুর্ণ হইয়। থাকে । যেসম্থানে কলকে কোন 
পরিমাণ উক্ত না গাকে সে স্থানে তৈল ব1 ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমাণে দিতে হইবে। 
পূর্বে যে এক শেরে অদ্ধ তোল। পরিমাণ বল! হইয়াছে তাহা! যে স্থলে & পরিমাণ 
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দুগ্ধ সহযোগে আই ভোজন করিবে । এই নিয়ম একমাস অবলম্বন 

করিলে গুল্স, মেহষ্উউদাবর্ত, উদরী; ভগন্দর, কৃমি, কও; অরুচি, বিবিধ 
প্রকার অর্ক ও গ্রন্থি রোগ, নাড়িব্রণ, উরুস্তস্ত, শোখ, কুষ্ঠ, ছুষ্টব্রণ, 

এবং কোষ্ঠ-সন্ধি-অস্থি-গত বায়ু রোগ আরোগ্য হয়। 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

অর্শ চিকিৎসা । 

অর্শের চিকিৎসা! চারি প্রকার । ওষধ, ক্ষার, অগ্নি) ও শস্ত। 

অল্লকালজাত রোগ হইলে ও অল্প দোষ এবং অল্প উপদ্রব বিশিষ্ট 
হইলে ওঁধধের দ্বারা চিকিৎসনীয় । বলী অন্পআ্াবী গাঢ় ও অনুন্নত 

হইলে ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসনীয়। কর্কশ, স্থির, স্থল, কিন হইলে 
দানের হ্বারা চিকিৎসনীয়। সুক্ষমূল, উন্নত এবং ক্লেদ বিশিষ্ট 

হইলে শস্্রের দ্বার ছেদনীয়। ওষধ-সাধ্য অর্শ হইলে অথবা অর্শ 
অদৃষ্ত হইলে গুষধই তাহার প্রতীকার। যে সমস্ত অর্শ, ক্ষার অগ্নি 

ব1 শ্স-সাধা তাহাদিগেরই প্রতীকারের বিধি বল! যাইতেছে । 

অর্শ রোগী বলবান্ হইলে, তাহাকে ক্সিগ্ধ করিয়া ও উত্তম রূপে স্থেদ 

প্রয়োগ করিয়।, বাযু-জন্ত বেদন| শান্তির নিমিত্ত জিঞ্ধঃ উষ্ণ, দ্রবপ্রণয় 

অল্প অন্ন ভোজন করাইবে। মেঘ-শন্ত কালে পবিত্র সমতল দেশে 
বা শষ্যাতে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে । তাহার শিরোভাগ অঙ্েরি 

উৎসঙ্গে থাকিবে এবং অধোভাঁগে হৃর্য্যাভিমুখে থাকিবে । এই 
অবস্থায় কটিদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত ভাবে বস্ত্র বা কম্বলোপরি বাঁধিবে। 

গ্রীবা ও উরদ্ধয় যন্ত্র শাঁটকের দ্বার! পরিক্ষিপ্ত করিয়া পরিচারকেরা 

ম্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে সেই স্থলেই হইবে । যে স্থলে পরিমাণের উল্লেখ ন! থাকে 

সে স্থানে কল দূবোর সংখা! যতই হউক সকল একত্র করিয়া স্নেহের চতুর্থাংশ 

হই বে। ইহার সকল বিশেষ নিয়ম সেহ পাক বিধিতে পরে বলা যাইবে । . 
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তাহা দৃঢ় রূপে ধরিয়। থাকিবে । পরে শরীর স্পন্দন করিয়া খজু 

ও সুল্মুখ ঘ্বৃতযুক্ত যন্ত্র পাঁযু দেশে অল্পে অল্পে প্রবি “করিবে । রোগী 

তৎকালে প্রবাহন করিতে (কৌত পাড়িতে) থাকিবে। শলাকার দ্বার! 

বলী উতপীড়ন পূর্বক তৃলা ব। বস্ত্রের দ্বারা মার্জিত করিয়া ক্ষার 

পাঁতন করিবে । ক্ষার পাঁতন করিয়। হস্ভের দ্বারা যন্ত্রের মুখ আচ্ছা- 

দন পুর্ববক বাক্শত কাল মাত্র অপেক্ষা করিবে । €১) 
পরে খুচিয়া ক্গারের তেজ ও ব্যাধি বিবেচন। করিয়! পুনর্ব্বার 

ক্ষার পাতন করিবে । বলীর ৰর্ণ পাক জাম ফলের ন্যার হইলে 

এবং অবসন্ন ও ঈষৎ নত হইলে, ধান্যান্্ দধিমস্ত্ সুক্ত বা ফলায়ের 

ছারা ক্গার প্রক্ষালন করিবে । অনন্তর যষ্টি-মধু মিশ্রিত দ্বত তাহাতে 

€সচন করিয়া যন্ত্রন্ধন মোচন পুব্বক রোগীকে উত্থাপিত করিয়! 

উঞ্চোদকে বসাইয়া শীতল জল পরিনসেচন করিবে । কেহ কেহ 

অন্শীতল জল পরিসেচন করিতে কহেন। তদনম্তর বাধুশৃনা গৃহে 
গ্রবেশ করাইয়া! যেরূপ নিয়মে থাকিতে হইবে তাহার উপদেশ 

দিবেন। অবশিষ্ট বলী পুনর্বার দগ্ধ করিবে । এই রূপে সপ্তদ্দিবস 

অন্তর এক একটী বলীর চিকিৎসা করিবে । 'বলী অনেক হইলে 

অগ্রে দক্ষিগ ভাগস্থ বলী, পরে বাম ভাগস্, তাহার পর পৃষ্ঠ-দিক- 
দেশস্থ অবশেষে সন্মুখস্থ, বলীর ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা করিবে। বাত- 

শ্লরেম্মা-জন্ত বলী হইলে অগ্মে ও ক্ষারের দ্বার চিকিৎসা! করিবে। 

গিত-রক্ত-জন্ত হইলে মৃদু ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বায়ুর 
অন্ুলোম) অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, শূরীরের লঘুত1 বল ও বর্ণের 

উৎপত্তি এবং মনের তুষ্টি, সম্যক-দগ্ধ হইচুল এই সকল লক্ষণ হয়। 
অতিদগ্ধ হইলে মলদ্বারের অবদ রণ, দাহ, মুচ্ছা, অর, পিপাসড শোণি- 

তের অতিশক্ন প্রবৃত্তি ও অতিদগ্-জন্য অন্য অন্য উপদ্রবও জন্মে । 

শ্যামবর্ণ, অপ ব্রণ ও কও বায়ুর বৈগুণ্য এবং ইন্দ্রিয় সমস্তের 
(১) এক শত কথা কহতে থে বিলগ্ধ হয়। 
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অপ্রসন্নতা) এব অন্য অন্য বিকারের শান্তি না হওয়া; হীন-দগ্ধে এই 
সকল লক্ষণ ঘটে 

তেজন্থ্ী ব্যক্তিষ্ট মহান্ বলী হুইলে ছেদন করিয়া! দগ্ধ করিবে। 
অতিশয় দৌষপুর্ণ বলী নির্গত হইলে, যন্তরব্যতিরেকে স্বেদ অভ্যঙগ গেছ 
অবগাহন উপনাহ বিআ্াৰণ আলেপন ক্ষার অগ্নি শন্ত্র, এই সকলের 
দ্বারা চিকিৎসা করিবে । রক্তের প্রবৃত্তি থকিলে রক্তপিত্তের বিধাঁন- 

ক্রমে, পৃরীষ ভিন হইলে অতিসারের বিধানক্রমে, মল বন্ধ হইলে স্েভ, 
পান বা উদাবর্ত রোগের বিধান-ক্রমে, চিকিৎস! করিবে। এইটা 
সর্বস্থান'গত অর্শের দহন-প্রণাঁলী। 

দব্বী কৃর্চক বা শলাক।র দ্বারা" ক্ষার পাতন করিবে । গুদত্রংশ 
(১) হইলে যন্ত্র ব্যতিরেকে ক্ষার অগ্নি বা শঙ্ত্র প্রয়োগ করিবে । 

সকল প্রকার অর্শঃ রোগেই শালি ষষ্টি যব গোধুম, দ্বত-সহযোগে জিগ্ধ 
করিয়া! দোষ অনুসারে ছুপ্ধ বা নিম্ব যুষ বা পটোল-যুষ সহযোগে 

ভোজন করিবে । অথব৷ স্বাস্তক তওলীষক লীবস্তী উপোদিকা 

অশ্ববল অপর মূলক পাপঙ্ক্য অসন চিল্লী চুচ্চ, কলায় শাক বা অন্য 
“কান শাক সহযোগে ভোজন করিবে । অথবা অন্য প্রকার জিগ্ধ 
অগ্নিকর অর্শপ্র মল-মূত্র-বৃদ্ধিকর দ্রব্য সেবন করিবে। 

অর্শ দগ্ধ কণ] হইলে, তাহাতে -দ্বত সেচন করিগুর, এবং অগ্নি-বর্ধন- 

জন্য ও বায়ুর প্রকোপ হওয়া নিবৃত্তির জনা, শ্নেহাদির সামান্য ও 
বিশেষ প্রতিক্রিয়। সমস্ত প্রয়োগ করিবে (১)। বাতদ্ব ও অগ্রিক্ন্ 

ওষধের (২) কাথ সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়। হিঙ্গু« প্রভৃতির 

(১) “গুদ ভ্রংশ?? যাহাকে গোগেল, বাহির হওয়া বলে । অতিসার রোগে - 

জন্মে । 
(১) অন্নাদি সংযোগে ধৃত নেবন প্রভৃতি সামান্য কাধ্য : এবং গুঁধধ সমূহ 

সংষেগে পাক কর! ঘূত মেচন ও তদ্দ্বার। বিরেচন প্রভৃতি বিশেষ কার্া বল! যায়। 

(২) “অগ্রিকর দ্বা” পিপল্যাদি গণ ত্রিকটু মুস্তাদি অথব! অন্ত যে কোন 
প্রকার শর রূপ তীক্ষ ওুঁধধ হউক। সুত্রস্থানের উষধের গণ বর্ণন। দৃষ্টবা। 
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(৩) চূর্ণ লহযোগে পান করিবে। পিত্ত-জন্য অর্শ হুল গৃথক্-পর্ণী 
(৪) প্রভৃতির কাঁথ ও অগ্নিকর দ্রব্য প্রক্ষেপ পূর্র্বক দত পাক করিষে। 

ইহাকে ভদ্রদার্ব্বাদি পিপ্ল্যাদি ত্বৃত বলে। শোনি/ন্য অর্শরোগে 

মঞজিষ্ঠা মুরক্ষী প্রভৃতির কাথ, এবং শ্রেম্া-জনা ব্রণে সুরসাদি গণের 

(৫) কাধে ঘ্বুত পাক করিয়! প্রয়োগ করিবে । অর্শে উপদ্রব ঘটিলে 

ষে দোঁষ জন্য উপদ্রব জন্মে সেই দোষের চিকিৎমা করিবে । 

মলদ্বারে ক্ষার অগ্নিব্া শস্ত্রপাত করিতে হইলে অতি সাবধানে 

করিতে হইবে । ভ্রম বশত্ঃ অন্যায় রূপে পাতিত হইলে ষণ্ডতা। শোক 

দাহ যদ মূচ্ছ|। আটোপ আনাহ অতিসার বা মুত পর্যন্ত ও ঘটিতে 
পারে । | 

অতঃপর ক্ষার প্রভৃতি প্রয়োগ-্জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার 

প্রমাণ বলা যাইতেছে। 

যন্ত্র, লৌহ গজনস্ত শৃঙ্গ ব1 কাষ্ঠের হইয়! থাঁকে । তাছার আকার 
গোকুর স্তনের ন্যায়, গুরুষের হইলে আয়ত চারি অঙ্গুলঃ ও পরিণাছ 
( বেধ ) পঞ্চ অস্ুল, এবং. স্ত্রীলোকের হইলে পরিপাহ ছয় অস্কুল ও 
ছরুতপ-পরিমিত আয়ত্ব । তাহার ছিদ্র ছুইটী, একটী দর্শনার্থ, 

অপরটী ওষধাদি প্রয়োগ-জন্য । কারণ, একটা ছিদ্র হইলে তাহার 
মধ্য দিয়া ক্ষার শগ্রি প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ছিদ্রের 

পরিমাণ তিন অঙ্কুল দীর্ঘ ও বৃদ্ধা্গুষ্ঠের উদরের ন্যায় পরিণাহ। 

স্র্র্থের অবশিষ্ট যে এক অঙ্ুল থাকে তাহার মধো নিয় দেশের 
অর্া্গুলে'ও উদ্ঘ ভাগের অর্ধাঙ্থুলে এক একটী বৃত্ত কর্ণিকা থাকে । 
সংক্ষেপতঃ এই যন্ত্রের লক্ষণ বল! হইল (১)। 

পাশাপাশি আপ ক পপ পরী 

(৩) হিঙ্গু ।আ্বকটু বচ ষমানি প্রভৃতি পূর্ব অধ্যায় দেখ। 
/8 ) সত্্স্থানে বিদারীগন্ধ।দিগণে পৃথকপর্ণা হইতে অবশিষ্ট দবা। 
(€) সুরসাদি গণ সূত্র স্থানের গণ বর্ণনার দষ্টষা । 
(১) যন্ত্রের বর্ণন। পাঠে প্রকৃত আকার জন্গুতব কর! কঠিন । তবে আধুনিক 

হডরোপীায় শন্্ চিকিৎসাধিৎ পঞঙ্চিতের। অন্তর্বলি ও ভগন্গর রোগে স্পেকিউলম্ 
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অতঃপর আঁ্শর উপরিতে ষে মালেপন দেওয়া যায় ভাঁহ? বল 

যাইতেছে । প্রত্্ম আলেপ নুহি-ক্ষার-যুক্ত হরিদ্রা চর্ণ। দ্বিতীয়, 
গোমুত্র-গোরোচনঈ-পিষ্ট-কুুটের পুরীষ, গুঞ্জা, হরিভ্রা ও পিপ্ললীর 
চর্ণ। তৃতীয়, দস্তী চিত্রক লুবচ্চাকা (ন্বর্জিক। ক্ষার) ও লাঙ্গলী, 

ইহাঁদিগের গোরচনা-পিষ্ট কল্ক। ল্ুহী-ক্ষীর অথবা অর্কক্ষীরে 
পেষণ করিয়া! পিপ্পলী সৈন্ধব ও শিরীষ ফলের কন্ধ। চতুর্থ, বাসী 

(হিরাকশ হরিতাল সৈম্ধব করবীর বিড়ঙ্গ পুতিকা €নাটা কৰ্ঞজ 

কৃতবেধ € শ্বেত ঘোষ! ফল ) জন্বু অর্ক নীলোৎপল চিত্রক শ্বেত-অর্ক ও 

নহীক্ষীর, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া! প্রয়োগ করিলে 
বলি ছিন্ন হইয়! যায় (খসিয়া পড়ে )। 

অতঃপর বলি পাতনের (খসাইবার) জন্ত যোগ 

বলা যাইতেছে। 

প্রত্যহ প্রাতঃ কালে গুড় সংযোগে হরিতকী সেবন করিবে জব! 

দ্রোণ পরিমিত গোমূত্রে এক শত হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, ত্রন্ষচর্ধ্য 
অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহার যত সংখ্যা পানে মধু 

সংযোগে সেবন করিবে । অপামার্গের মূল তওুলোদকে পেষণ করিয়া 
সর্বদা সেবন করিবে । ছৃগ্ধের সহিত শতমুলির ককু, বা চিত্রক-চূর্ণ 

যোগে প্রচুর পরিমাণে সীধ ( মদ্য বর্ণ দ্রষ্টব্য), অথব। ভল্লাতক যোগে 

শক্ত, মন্থ (১) লবণ-বর্জত তক্রের সহিত সেবন করিবে । . কলনে 

চিত্রক-মূলের কল্ক লেপন করিয়], তাহাতে অন্ন বা অনন্ন হউক জ্ 

নিষিক্ত করিবে । রোগী বদন করিয়া সেই তত্র পাঞ্ন ভোজন 

(১০১০৪)০০) নামক যে যন্ত্র বাবহার করেন, তাহ। প্রায় অধিকাংশই এই বণণনার 
সহিত এঁক্য হয়। বিশেষ ভেদ এই ষে্রহার!] এক্ষণে এই যন্ত্র কেবল মলম্বারে 
আত্যন্তরিক রোগ দশনে ব্যবহার করেন। আর্ধদিগের উক্ত যন্ত্র রোগদর্থন ও 
তাহাতে ওুষধাদি প্রয়োগ উভয় কার্যেই ব্যহত হইত । 

(১) বব বা গোধূম প্রভূতি চুর্ণকে শক্ত, বলে । মন্থ পাকের বিধি সত্্ স্থনে 
চি 

কৃতান্র বর্গ দেখ। 
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প্রভৃতিতে সেবন করিবে। এই প্রণালী ক্রমে ভারী /নাক্ফোতা যব 

আঁমলক ও গুড়ূচী সহযোগে তত্র প্রস্তুত হইলে তক্র-ন্ন বলে। 

রোগী অনাহারে থাকিয়! বা বমন করিয়া, পিপ্পর্দীসূল চব্য (চই) 

চিত্রক 'বিড়ঙ্গ গুঠি ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সহযোগে সর্বদ1 তক্র 

পান করিবে । অথব! শুঙ্গবের পুনর্ণবা ও চিত্রকের কাথ সহযোগে 

ছগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে । কিম্বা কুটজ-মূলের ত্বক ও ফাণিত 
(১) পিপ্ল্যা্দি চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্বক মধু সংযোগে সেবন করিবে। 

বাঁতব্যাধির অধিকারে উক্ত হিহ্ত-মাদি চূর্ণ সেবন করিয়া, তত্র ব! ভুগ্ধ 
সংযোগে আহা'ন করিবে । ক্ষার লবণ বা চিত্রক-মূল ও ক্ষারোঁদক 
সহযোগে কুলাষ সিদ্ধ করিয়! ভক্ষণ করিবে । চিত্রক-মূল ও ক্ষারো- 

দক-সিদ্ধ ভ্প্ধ, অথবা পলাশ বৃক্ষের ক্ষার সহযোগে কুলথ সিদ্ধ করিয়া 

সেবন করিবে । অথব। পারুল অপামার্গ বৃহতী ও পলাস, ইহাদিগের 

ক্ষার পরিশ্রুত করিয়া, সেই ক্ষারোদক সহযোগে অহরহ ঘ্বত পান 

করিবে । কুট ও বুক্ষাঁদনী মূলের কন্ক তত্র সহযোগে, অথব] চিত্রক 

পৃতিক! ও শুষ্পীর কন্ক পৃতিক-ক্ষার সহযোগে, অথবা ক্ষারোদক সহ্- 
যোগে দ্বত পাঁক করিয়। পিপ্ল্যাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্বক, সেবন করিবে । 

অথব। প্রত্যহ প্রাত্তঃকালে প্রস্থত প্রকুঞ্চ (২) পরিমিত কৃষ্ণ তিল 

ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অন্ুপান করিবে । ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি ও 

অর্শের শাস্তি হয়। 

দশমূলী দস্তী চিত্রক হরীতকী প্রত্যেকের তুল1 * পরিমাণ গ্রহণ 
করিয়। চাঁর দ্রোণ জলে পাক করিবে । পাদাবশেষ থাঁকিতে সেই 
কাথ গ্রহণ করিয়া তুলা পরিমিত গুড়ের সহিত মিশ্রণ পূর্বক দ্বতপাত্রে 
১ 

(১) “ফাণিত'? বাতাস! অথবা সেই মত পাকের ইক্ষুরস। 
(২) করতল সঞ্চিত করিয়া যে পরিমাণ ওষধ ধরে, তাহাকে প্রস্থত 

পরিমাণ বল! যায়। 

* এক শত পল ব! সাদ্ধ দ্বাদশ শেরে এক ভুল হয়। 
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নিহিত করিয়* ধব-রাশীর মধ্যে রাখিয়া একমাস কাল উপেক্ষ! 

করিবে। এক্স পরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে যথাসাধ্য (২) পরি- 

ষাণে সেবন কক্ক্িব। ইহাতে অর্শ গ্রহণী পা উদাবর্ত ও অরুচি 
জন্মে না, ও অগ্নির দীপ্তি হয়। 

পিপ্পলী মরিচ রিড়ঙ্স এলবালুক ও লোগ প্রত্যেকের ছই পল 
(৩) ইন্দ্রবারুনী পঞ্চ পল, কপিথ ফলের আতভ্যত্তরিক শস্ত দশ পল 

হরীতকী অর্থ প্রস্থ [৪7], ও আমলকী ফল এক প্রস্থ, এই সকল 

'একত্র চারি দ্রোণ [৫ ]পরিমাণ জলে পাক করিয়1 পার্দাবশেষ থাকিতে 

বন্ত্রে গালিত করিবে । পরে সেই পরিক্রত ক্কাথ শীতল হইলে ছই 
তোলা পরিমিত গুড়ের সহিত এ্িশ্রিত করিয়া ঘ্বৃত পাত্রে নিহিত 

পূর্বক যবরাশি মধ্যে একপক্ষ কাল উপেক্ষা করিবে । পরে প্রত্যহ 

প্রাতঃকালে যথাসাধ্য সেবন করিবে । 

বাত-জন্ত অর্শ রোগে স্নেহ-শ্বেদ বমন বিরেচন আম্থাপন ও অদ্ু- 

বাসন অপ্রতিমিদ্ধ। অর্শরোগ পিতৃ-জন্ত হইলে বিরেচন, রক্ত-জন্ত 

হইলে সংশমন (১), এবং কফ-লন্ত হইলে শুঙ্গবের কুলখ একত্র 

সেবন করিবে । সর্ধদোষ-জন্ত রোগে উক্ত সকল প্রকার ওুঁষধ 

একত্র সেবন করিবে । অথবা এই সকল ওষধ সহযোগে ছুগ্ধ সিদ্ধ 

করিয়াও পান করিলে সমান ফল হয়। 

অতঃপর ভল্লাতকের বিধান বলা যাইতেছে। 

পক তন্নাতক ছুই তিন বা চারি খণ্ড করিয়া ককাথ পাকের বিধা- 
০ 

(২) “্যথ। সাধ্য পরিমাণে অর্থাৎ যে পরিমাণে রোগী জীর্ণ করিতে পরে । 
(৩) ৮ আট তোলায় এক পল। ৪ 
(৪8) ছুই সেরে এক প্রন্থ। 

€ ৫) বত্রিশ ৩২ শেরে এক দ্রোগ। 

(২) নংশমনী বর্গ সূত্র স্থানে অষ্টব্য। 
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নানুসারে .(২) পাক করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে/ তালু ওষ্ঠ ও 

নিহবাতে ঘ্ৃত মাখাইয়। সেই কাথ শীতল অবস্থায় 1 ( ঝিন্থক ) 

পরিমাণে সেবন করিবে । তদনস্তর অপরাহ্ন কাঠুল ছগ্ধ ঘ্বত ও অন্ন 

আহার করিবে। এই ওষধ ক্রমশঃ এক এক শুক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
সেবন করিবে পঞ্চ শুক্তি পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পর প্রত্যহ পঞ্চ পঞ্চ গুক্তি 

করিয়া বৃদ্ধি করিবে । পরে যখন সপ্ততি (৭০) শুক্তি সংখ্য। পর্য্যন্ত 

সেবন করিবে, তখন পুনর্ধাঁর পঞ্চ পঞ্চ গুক্তি করিয়া কমাইবে। এই 

পঞ্চ সংখ্যা করিয়া কমাইয়। যখন পঞ্চ শুক্তি' মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, 

তখন এক এক শুক্তি করিয়া, কমাইবে। এই রূপে সহত্র ভল্লাতর সেবন 

করিলে কুষ্ঠ ও অর্শ হইতে মুক্ত হইয়া বলবান্ অরোগী ও শতাযু হয়। 
দ্বিব্রণীয় চিকিৎসায় ভল্লাতকের তৈল বাহির করিবার যে প্রণালী 

বল। হইয়াছে, তদনুসারে ভল্লাতকের তৈল বাহির করিয়। প্রত্যহ 

প্রাতঃকাঁলে এক শুক্তি পরিমাণে পান করিবে । সেই তৈল জীর্ঁ 

হইলে, ছুপ্ধ ঘ্বৃত যোগে অন্ন আহার করিবে । অথবা ভল্লাতকের 

বীন্দের মজ্জ। হইতে স্নেহ বাহির করিবে, এবং দেহ শোধন করিয়া 

(বমন বিরেচনের দ্বার) বায়ুশূন্ত গৃহে প্রবেশ পূর্বক সেই ক্কাথ 

যথা-সাধ্য প্রস্ততি পরিমাণে অন্নে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। 

তাহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ত্বৃত অন্ন ভোজন করিবে । এই নিয়মে এক মাস 

কাণ সেবন কারয়া, আহারের নিয়ম তিন মাস কাল পালন করিবে 
ইহাতে রোগ হইতে মুক্জ হইয়া বল-বর্ণ-বিশিষ্ট এবং শ্রবণ গ্রহণ ও 

ধাঁরণা-শক্তি সম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জীবিত থাকে । এই তৈল 

মাসে মাসে এক বার করিয়া সেবন করিলে শতবর্ষ জীবিত থাকে, 

এবং দশ মাস নিয়ত সেবন করিলে সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে । 

(২) ছল্লাতক সরস থাকিলে অষ্ট গুণ শুষ্ক হইলে যোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়। 
পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহার প্রণালী শ্নেহ-পাক বিধিতে পরে বল! 

হাইবে। 
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খদির ও 'বীজজক যেমন সকল কুষ্ঠ রোগের শান্তি করে, বৃক্ষক 
(কুটজ ) ও তষ্জীতকও তব্রপ সকল প্রকার অর্শ রোগের শাস্তি করে। 
গ্রমেহ-রোগ যের্ী হরিদ্রার দ্বার! সাম্য থাকে, অর্শরোগও সেই রূপ 
ক্ষার অগ্নির দ্বার সাম্য থাকে । অর্শরোগে, স্ব, অগ্নিকর ওষধ, 
লেহ অয়স্কৃতি সুরা ও আসব, দোষ বিবেচনা করিয়া এই সকল 

সেবন করাইবে। বেগের অবরোধ, স্ত্রী-সংসর্গ, যাঁনারোহণ, উৎ্কট 
আসন এবং যে দোষ-জন্য অর্শ রোগ জন্মে সেই দোষ বর্ধনকর 
আহার, অর্শ রোগে পরিত্যাগ করিবে। 

সপ্তম অধ্যায়। 
7 ০০৯৯৫০০প 

অশ্মরী চিকিৎসা । 
অশ্মরী অতিশয় কঠিন অন্তক-সদৃশ রোগ । অল্নকাল জাত হইলে 

ওষধের দ্বারা আরোগ্য হয়, দীর্ঘকাল জাত হইলে ছেদ করিতে হয় । 
ইহার পূর্বরূপে পশ্চশহুক্ত স্সেহাদির দ্বার! প্রতীকার করিবে । তত্বারা 
এই রোগের মূল নিঃশেধিত হয়। 

পাষাণভেদ্দি (পাথর কৌড়) বক পুম্পের বৃক্ষ গজ-পিপ্পলীর 
অশ্বন্তক, শতাবরী, গেক্ষুরী, বৃহতী, কণ্টিকারী কপোতবঙ্ক!. (ত্রাহ্ধী 
পাক) নীলবি”্ট?ী, অর্জন, উষষির, কুজক, (মহাসহ। ) বৃক্ষানদী; 
ভল্গুক, যব, কুলথ, কুল, ও কতক ফল, ইহাদিগের কাধে ঘৃত পাক 
করিয়া উষকাদিগণে (১) লিখিত দ্রব্য তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । 
ইহার দ্বারা বাযু-জন্য অশ্মনী- -রোগু আরোগ্য হয়। অথবা এই সকল 
বাতক্ন ওযধ সহযোগে ক্ষার, ষবের অস্ত, যুষ ও ছুপ্ধ পান বা ভোজন 
করিবে । 

(১) উষকাদী গণ ত্র স্থানে গণ বর্ণন] ভ্ঈটবা। 
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কুশ, কাশ, শর, প্রিয়ঙ্থু উৎকট (তেজপত্র) ৫ রট অশ্মভিৎ, 

বরী (ত্রিফল1) বিদ্বারী, বরাক্রান্ত, শালিসূল নী ভল্লক 
(শোণাবৃক্ষ ).পাটল!, পাঠা, পত্র (শালিধ। শাক) কুরুপ্টিকা, 

পুনর্ণবা ও শিরীষ, ইহাদ্িগের কাথে ত্বৃত পাক করিয়া শিলাজতু যষ্টি- 
মধু ও নীলোৎপলের বীজ এবং শস1 ও এর্বারুকের ( কর্কটী) বীজ, 
চূর্ণ করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । ইহাতে পিত্ত-জন্য অশ্মরী 

ক্ষয় হয়। অথব। পিতৃত্র বর্গের (১) সহযোগে ক্ষার, যবাও, যুষ, 

ক্কাথ ও দুগ্ধ পাক করিয়। ভোজন ও পানে ব্যবহার করিবে। 

প্লেম্মা-জন্ত অশ্মরী রোগে বরুণাদি-গণ গুগ্গুল, এলাইচ হরেণু 

দেবদারু, মরিচ এবং সকল প্রকার স্থুরা ও উষকাদ্দি গণ, ইহাদিগের 

সহযোগে ছাগী-ছুপ্ধের ঘ্বত পাক করিৰে। ইহার দ্বারা কফ-জ্ন্ত অশ্মরী 
ক্ষয় হয়, অথবা এই নকল কফ-নাশক ওষধের দ্বার! ক্ষার যবের 

মণ, কোন প্রকার যুষ, কাথ, ব৷ ছুপ্ধ পাক করিয়া ভোজনে ব্যবহার 

করিবে। 

নিশ্ব, অক্কোল;ঃ কতক, শাক (সেগুণ) ও নীলোৎপল;) ইহ1- 

দিগের ফল চুর্ণ করিয়া গুড় সংযোগে জলের সহিত পাঁন করিবে । 

ইহাতে শর্করাশ্মরীর শাস্তি হয়। 

ত্রৌঞ্চ উষ্ ও গর্দভের অস্থি, গোক্ষুরী, তালমুলী, অজমোদা, 
কদঘ্বের মূল ও শু", ইহাদিগের চূর্ণ সুরা বা উষ্চোদক সহযোগে 
পন করিলে শর্করাশ্মরীর ক্ষয় হয়। ত্রিকণ্টকের (গোক্ষুরীর ) 
বীজ-চূর্ণ মধু সংযোগে মেষী হদ্ধের সহিত সপ্তাহ পান করিলে অশ্মরী 
ক্ষয় হয়। পূর্বোক্ত ঘ্বত-বিধিতে যে সকল.দ্রব্য বলা হইয়াছে, সেই 

সকল দ্রব্যের ক্ষার মেষ-মুত্রের সহিত শ্রাবিত করিয়। গ্রাম্য পশুর 
বিষ্ঠার ক্ষার-সংযোগে পাক করিবে। উষকাদি গণ ও ত্রিকটুর চূর্ণ 
গ্রক্ষেপ করিবে । এই ক্ষারের দ্বার] অশ্মরী, গুম, ও শর্করাশ্মারী 

[১] নুত্র স্থানে নংশমনী, বর্গ দেখ। 
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ক্ষয় হয়। তিল্& অপামার্গ, কদলী, পলাস ও ধষব ইহার্দিগের বল্- 

কলে ক্ষার প্রস্তত করিয়! মেষী ছুপ্ধ সহ পান করিলে শর্করাশ্নরী 

আরোগ্য হয়। পটঈটলা ও করবীর ক্ষার এই রূপে পান করিবে। 

অথবা গোক্ষুরী যষ্টিমধু ও ব্রাঙ্মী, ইহাদিগের একত্র অক্ষ (ছুই তোল! ) 
পরিমিত কল্ক পান করিবে । অথবা ঘ্বৃতকুমারী ও মেষশৃঙ্গী বা 

শোভাঞ্জন ও ভূঙ্গরাজের রস পান করিবে । অথবা অন্ন ও সুরা 

প্রভৃতি যোগে কপোতবঙ্কার (ব্রাঙ্মী শাক) মুল পান করিবে । 

অশ্মরীতে বেদন থাকিলে পুর্বোক্ত গুষধ সহযোগে ছুপ্ধ পাক করিয়। 
সেবন করিবে । অথবা হরীতকীর ক্বাথ বা পুনর্ণবাঁর কাথ কিন্থ। 

বীরতর্ধাদ্িগণের কাথ পান করিবে । এই সকল ত্বত ক্ষার ক্কাথ 

ছুপ্ধ ও উত্তর বস্তির দ্বারা উপশম না হইলে ছেদন কর] কর্তব্য । 

বৈদ্য চিকিৎসাকুশল হইলেও অশ্মরী রোগে শস্ত্রকার্ধ্য সিদ্ধি লাভ 
করা সংশয় । অতএব এ রোঁগের পক্ষে শল্ত্র-প্রয়োগ জঘন্ত চিকিৎসা 

বলিয়া! কথিত হইয়াছে । একদিকে শস্ত্-ক্রিয়া করিলে জীবন সংশয়, 

অপর দিকে ছেদন না করিলে নিশ্চয় মৃত্যু; এ ব্ূপ অবস্থার দৈবের 

প্রতি নির্ভর করিয়াই শস্ত্রকার্য্য করিবে। 

শস্ত্ক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, ও বমন বিরেচনের 

দ্বারা তাহার শরীর সংশোধিত করিয়া! কশ করিবে । ক্রিয়া-কালে, 

অভ্যঞ্জনের (১) দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ভোজন করাইবে। 

পরে অশ্রোপহরণীয় বিধি অনুসারে (সুত্র স্থান দ্রষ্টব্য) শঙ্ক্রিয়ার 

সকল দ্রব্য আহরণ করিয়। আশ্বাস প্রদান পূর্বক সবল ও প্অব্যাকুল 
চিত্ত রোগীকে আজানু-পর্রিমিত-দীর্ঘ কাষ্ঠ-ফলকে শয়ন করাইবে। 

অন্য ব্যক্তি সেই কাষ্ঠ ফলকে অগ্ঞে১উপবেশন করিলে, রোগী আপন 

দেহের উর্ধভাগ তাহার ক্রোড়ে রাখিয়৷ উত্তান ভাবে শয়ন করিবে 
ও কটা-দেশ উন্নত ভাবে রাখিবে। উভগ জান্ু ও কুর্পর সঙ্কোঁচিত 

(৩) তৈল প্রভৃতি যাহ! অঙ্গে মর্দন! করা যায় তাহাকে অভ্যঞ্জন বলা যায়। 



১০৬ স্শ্ত 

করিয়। সুত্রের বা শাটক যন্ত্রের (২) দ্বারা পরস্পর বন্ধ করিবে । 

অনস্তর নাভি প্রদেশে তৈল বা ঘ্বৃত মাখাইয়! মুষ্টির ্ নাভির বাম 

পার্থে মর্দন করিয়া অশ্মরী অধোভাগে আনয়ন দিকরিবে। রোগীর 

বন্ধিদেশ অসঙ্কোচিত রাখিবে । বম হস্তের দ্বিতীয় ও মধ্যম অন্তুলি- 

দ্বয়ের নখ কর্তন পূর্বক ঘ্বৃত মাখাইয়া পায়ুদেশে সেবনীর (৩) মুলে 
স্বাপন করিবে । সেই স্থান হইতে বল ও বড় সহকারে সেই অঙ্গুলি 
দ্বয়ের দ্বারা টিপিতে টিপিতে পায়ু 'ও মেচ্র মধ্যস্টিত বস্তি স্থানে 
আসি] উক্ত অঙ্গুলি দ্বয়ের দ্বার শীপ্র এরূপ বল পূর্বক টিপিয়! ধরিবে, 
যেন অশ্মরীটি গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইয়! উঠে । সেই উন্নত গ্রান্থি সদৃশ 

অশ্মরীটি হস্তে ধৃত হইলে রোগী যদি'স্থিরদৃষ্টি জ্ঞানশূন্য ও মৃতের ন্যায় 
নতশির ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে তবে সেস্থলে কদাচই ছেদন করিয়! 
অশ্মরী নির্গত কর! কর্তব্য নহে, তাঁহ। করিতে গেলে নিশ্চয়ই রোগীর 

মৃত্যু হইবে। গ্রন্থি-সদূশ সেই অশ্মরীটি ধরিলে রোগীর যদ্দি এরূপ 
অবস্তা ন৷ হয়, তবে নির্গত করা কর্তৃব্য। অনস্তর সেবনীর বামপশর্খে 

যব পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অশ্মরীটি নির্গত হইতে পারে 
এই পরিমাণ ছেদন করিবে। কার্য্যের স্থবিধার জন্য কেহ কেহ 

দক্ষিণ ভাগে ছেদন করিতে বলেন । নির্গত করিবার কালে সাধন 

হওয়া কর্তব্য যেন অশ্মরীটি চূর্ণ বা ভগ্র না হয়। কারণ, কিঞ্চিৎ 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও তাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহার 

সম্লম্তটাই এক কালে নির্গমনের মুখে আনিবে। স্ত্রীলোকের অশ্মপী 

হইলে তাহা বস্তির পার্থ গর্ভাশয়ের সনিকই স্থানে থাকে । অতএব 

(২) শাটক যস্ত্রে বন্ধন করিবার ধণালী পশ্চাতে লিখিত হইয়াছে । তৰে 

এক্ষণে ইউরোপীয় চিকিৎপকেরাও অশ্মরীছেদনে আর্ধ্যদিগের ন্যায় জানু কনুয়ে 

একত্র বন্ধন করে, তাহাকে 14160060005 1010010£ বলে, তাহার প্রণালী পাঠ 

করিলে ৰোধ হয় আধাদিগ্র শাটক যন্ত্রের বন্ধনী এ রপই ছিল। 
(৩) পায়ু-দেশ হইতে সেচ, প্য্যস্ত সেলাইয়ের মত রেখাকে দেবনী বলে। 



হশ্রুচত। ১০৭ 

উৎসঙ্গ বিশিষ্ট (২) শঙ্ত্রের দ্বারা ইহা আহরণ করিবে । তাঁহার 

অন্যথা! হইলে ইহাঁদিগের মৃত্রত্রাবী ব্রণ জন্মে। পুরুষেরও মুত্র- 

প্রণালী শক্্রাহত হইলে তই ফলহয়। অশ্মরী-রোগে বন্তিদেশের এক 
পার্থে ছেন করিলে ছেদ-জন্ত-ব্রণ আরোগ্য হয়, উভয় পার্থে ছেদ 
করিলে হয় না। অশ্মরী ব্যতিরেকে এক”পার্ে ছেদ করিলেও 

আরোগ্য হয়না । এই রূপে শল্য বাহির হইলে রোগীকে ভ্রোণ-পরিমিত 
উষ্কোদকে বসাইয়] স্বেদ দ্রিবে, বস্তি দেশে বেন রক্ত সঞ্চিত ন1 হয়। 

মদি সঞ্চিত হয়, তবে ক্ষীর বৃক্ষের [ যজ্ঞ ডুমুর) ক্কাথ পুষ্পনলের দ্বার 
(সচন করিবে। 

বন্তিমধ্যে ক্ষীর-বৃক্ষের কাথ পুষ্পনালের দ্বারা ঘোজন! করিবে। 
ইহাতে অঅশ্মরী ও বস্তিগত শোণিত শীঘ্র নিঃশ্যত হুয়। 

মুত্রপথ সংশোধনের জন্য রোগীকে গুড়-সৌহিত্য প্রদান করিয়! 

ক্ষত স্থানে মধু ত্বত সেচন করিবে । অনস্তর মুত্র-শোধন-কর (১) 

দ্রব্য সহযোগে ষবের মণ সিদ্ধ করিয়। ঘ্বত সহযোগে তিন দিন কাল 

দুই বেল! পান করাইবে। তিন দ্বিনের পর মৃত্র ও শোপিত বিশুদ্ধির 

জন্য গুড় সহযোগে ছুদ্ধ গাঢ় রয়) তাহার সহিত অন্ন পরিমাণে 

কোমল অন্ন দশ দিন কাল ভোজন করাইবে। দশ দিনের পর 

ফলাল্সের ব হরিণ-মাংসের রস সেবন করাইবে। তদনস্তর দশরাত্র 

কাল অপ্রমত্ত ভাবে প্েহদ্বেদ বা দ্রবন্থেদ প্রয়োগ করিবে । অথব! 

ক্ষীরবৃক্ষের ক্কাথে ক্ষতস্থান প্রক্ষালন করিবে । রোধ মধুক মণ্রিষ্ঠ। 

প্রপৌগুরীক; ইহাদ্িগের কন্ধ ব্রণে লেপন করিবে । এই গকল দ্রব্য 

ও হরিদ্রা, একত্র যোগে তৈল পাক করিয়। ব্রণের অভ্যঞ্জনে বাবহার 

করিবে । উত্তরবস্তির দ্বার! স্তা্নন (সঞ্চিত ব1 গাঢ়) শোণিতের 

প্রতিকার করিবে । সপ্তরাত্রের পর মুত্র-নালীর দ্বার মুত্র নির্গত 

(২) শস্ত্রের মুখ হাতার মত হইলে উৎসঙ্গ বিশিষ্ট বলা যায়। 

(১) সূত্র স্থানে স্্ব্য ঘপ ও গণ বর্ণনা ডরষ্টবা। 



১০৮” স্বশ্রুত । 

না হইলে যথাবিধি ক্রমে ব্রণ দগ্ধ করিবে। মৃরনাদীর হবার মুত্র 
নিঃস্ত হইলে মধুর দ্রব্যের কাখে উত্তরবস্তি আস্থাপন ও অন্ুবাসন 
প্রয়োগ করিবে । অশ্মরী বা শর্করাশ্মরী যদি আপন্ধ হইতে মৃত্রনালী- 
মধ্যে নিহিত হয়, তবে মৃত্রনালী হইতেই তাহা আহরণ করিবে । 
সহজে আহরণ করিতে*ন। পারিলে মুত্র-নাড়ী বিদীর্ণ করিয়া শস্ত্র বা 
বডিশের দ্বারা আহরণ করিবে । ব্রণ পুরিয়া' উঠিলেও এক বৎসর 
কাল স্ত্রী সংসর্, অশ্ব গজ শকটাদি আরোহণ, জলে সম্তরণ বা গুরুপাক 

দ্রবা ভোক্ুন করিবে না। 

মৃত্রবহ শুক্রবহ মুফ্ষশ্রোত মুত্রপ্রসেক সেবনী যোনি মলম্বার ও 

বন্তি, অশ্মরী ছেদন কালে এই ওুলি সাবধানে পরিত্যাগ করিষে। 

মুদ্রা নাড়ী আহত হুইলে বস্তি-দেশ মৃত্রপূর্ণ হুইয়। মৃত্যু হয়। 

শুক্রবহ! নাড়ী আহত হইলে মৃত্যু বা ষগডতা রোগ জন্মে। মুফ-শআ্রোত 
আহত হইলে ধ্বজভঙ্গ হয়। মৃত্র-প্রসেক আহত হইলে, তাহ। হুঈতে 
সর্ধদ] মূত্র নিঃসরণ হয়। সেবনী বা যোনি চ্ছেদ হইলে বেদন। 
প্রাহর্ভাব হয়। বস্তি ও গুদমণ্ডল আহত হইলে যে ফল হয় তাহ! 

পূর্ব্বে বল। হইয়াছে । 

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন। 

এই অষ্ট প্রকার শ্রোতগত মর্ম মে ব্যক্তি না জানে, সেই শস্ত- 

বন্মীনভিজ্ঞ ভিষক্ অনেকের প্রাণ নাশ করে। 

অথ ভগন্দরের চিকিৎসা । 

ভগন্দর পঞ্চ প্রকার। তাহার মধ্যে শস্ব.কা বর্ত .ও শল্যনিমিত্ত, 

এই ছুই প্রকার ভগন্দর অপাধ্য। অবশিষ্ট সকল প্রকার কষ্টপাধ্য। 
তগন্দর-জাতীয় ব্রণ হঈলে তাহার অঁপক অবস্থায় রোগীকে অপতর্গণ 
হইতে বিরেচন পধ্যন্ত (১) একাদশ প্রকার প্রতীকার করিবে। 

পপ সা ০ টি 

(১) চিকিৎসিত স্থানের প্রথম অধ্যায় ছিত্রণীয় চিকিৎস। দ্রষ্টুব্য |. 



সশ্রুত | ১০৯ 

পিড়ক। পাকিক়! উঠলে, ন্নেহ-মর্দন ও অবগাহনে €১) শরীর স্থিন্ন 

হইলে রোগীকে শয্যাতে শয়ন করাইয়া! অর্শ-রোগীর ন্যায় শুত্রে 

বা শাটক-যস্ত্রে বন্ধক্টা করিয়া, ভগন্দর অধোযুখ কি উদ্ধমুখ অস্তমু্থ 
কি বহিমুখে তাহ! সমীক্ষণ করিবে । পরে এষণী প্রদান ও উন্নত 
করিয়া আশয় €পুযাঁশয় ) সমেত ছেদন করিয়া তুলিয়! লইবে। অস্ত- 

মুখ ভগন্দর হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বার। সম্যক্রূপে বন্ধন করিয়া! 

প্রবাহণ করিতে (মলদ্বারে বেগ দিতে ) কহিবে । তাহাতে ভগন্দরের 

মুখ দৃষ্ট হইলে এষণী প্রদান পুর্বর্বক শন্ত্পাত করিবে । অগ্ঠি বা ক্ষার 
সামান্তত সকল ভগন্দরেই প্রয়োগ করা যায়। 

শতপোনক ভগন্দরে মলদ্বার-্নধ্যে অগ্রে ক্ষুদ্র ব্রণ সমস্ত ছে 
করিবে । .সেই সকল পুরিক়া উঠিলে তবে মলদ্বারের মুল নাড়ীর 

চিকিৎসা করিবে । যে সকল শিরা পরস্পর সম্বন্ধ তাহাদিগের 

প্রত্যেকটি বাহাদেশে স্বতস্ত্র ছেদ করা বর্তব্য। যে নাড়ী পরস্পর 

সন্গন্ধ নহে তাহাঁও একত্র ছেদন করিলে, ব্রণের মুখ অতিশয় বিবৃত 

হয়। সেই প্রশস্ত মুখ হইতে মল মূত্র নির্গত হয়, বায়ু-কর্তক আটোপ 
ও মলদ্বারে কনকনানি জন্মে। ইহাতে চিকিৎসাঁকুশল বৈদ্যও 
বিমূঢ় হইয়| পড়েন। অতএব শতপোনক ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত করিয়! 
ছেদ করা অকর্তব্য। এই বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ভগন্দর-রোগে সাদ্ধলণঙ্গ- 

লক লাঙ্গলক পর্বতোভত্র অথবা গোতীর্থক নামক ছেদ বর্তবা। 

মলদ্বারের উভয় পার্খে সমভাবে ছেদ করিলে লাঙ্গলক বলে, এক 

পার্থে সমান ও অপর পার্থে কিছু হুম্ব ভাবে ছেদ করিলে অর্থী লাগলক 
বলে। সেবনী বর্জন পুর্ব্বক মলদ্বার চারিখণ্ডে ছেদ করাকে সর্বতোভদ্ 
বলে। এবং পার্থ হইতে শন্ত্রপাত্ব পূর্বক ছেদ করিলে গোতীর্৫ঘক 
বলে। রক্তাদি শ্রাবের পথ সমস্ত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে (২)। 

(১) স্্েহ ব কাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর নিমগ্র করাকে 
এ স্থলে অবগাহন বলে। 

(২) আধুনিক ইউরোপীয় শন্ত্রচিকিৎমাবিৎ পণ্ডিতেরা ভগন্নরের এই কর 
১০ 
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ভীরু বা সুকুমার ব্যক্তির শতপোনক ভগন্দর 'হইলে আরোগ্য 

হওয়! দুফর। তাহাতে শীঘ্র বেদন। ও আত্রাব নাশক শেদ প্রয়োগ 

করিবে । কৃশরা ঝা পাঁয়সের স্বেদ বা লাব তির্ভি॥ প্রভৃতি গ্রাম্য ও 

সজল-দেশ-জাত পশুর মাংস সহযোগে, বৃক্ষাদনী (বৃক্ষের মাদ।) 

এরও ও বিন্বাদ্িগণের ক্কাথ বা! চূর্ণ স্নেহকুস্তে নিহিত করিয়। নাডীসম্বেদ 

বিধানে উক্ত ব্রণোপরি স্বেদ দিষে। তিল এরও তিশী মাসকলাই 

ঘব গোঁধুম সর্ষপ লবণ ও অন্্রবর্গ (১) এই সকল স্কালীমধ্যে রাখিয়া 

রোগীকে শ্বেদ দিবে । স্বেদ দেওয়া হইলে, কুষ্ঠ লবণ বচ হিঙ্থু ও 

অজমোদ1, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘ্বত দ্রাক্ষা বা অন্রস সুরা অথবা 
কাণ্তী সহযোগে সেবন করাইবে । তদনস্তর মধুকটৈল ( মৌল ফলের 

তৈল) ত্রণে সেচন করিবে । মলদ্বারে বাযুরোগ-নিবারক তৈল 

পরিসেচন করিবে । এইরূপে গ্রতীকার করিলে মল মুত্র স্ব শ্ব পথে 
নিংস্কত হয় ও অন্যান্য তীব্র উপন্রবেরও নিশ্চয় শাস্তি হয়। শতপোনক 
ভগন্ারের চিকিৎসা বলা হইল, এক্ষণে উ্টগ্রীব নামক ভগন্দরের 

প্রতীকার বল। ষাইতেছে। 

উষ্রগ্রীব নামক ভগন্দরের এষণীর দ্বার! এষণ পূর্বক ছেদন করিয়া 
ক্ষার পাঁত করিবে । পুতি মাংস সমস্ত ইহ! হইতে নির্গত করিতে 

তয়, এই জন্ত অগ্নির দ্বার দগ্ধ করা-কর্তৃব্য নভে । ছেদ ও পৃতি মাংস 

সমস্ত নির্গত করিবে, পরে তিল পিষিয়1 ঘ্বত-সংযোগে ইহান্তে প্রলেপ 

দিবে । প্রলেপের উপরি বন্ধন করিয়। ঘ্বত পরিসেচন করিতে থাকিবে । 

তিন দিবসের পর বন্ধন খুলিবে । ব্রণে যদি কোন দোষ থাকে তবে 

তাা অগ্রে সংশোধন করিবে (২)। নংশোধিত হইলে যথাবিপিক্রমে 
৯সিলাপীশিল শশি শা শাশ শশী নািষ্পী জি শিট শি শিপ শী পপীিট ১ তিশা পা পাপ 44 পপ পাত পাপ পপ -পাসপিস্পাপ জপ ৭ 

প্রকারই ছে করিয়। থাকেন। তবে লাঙগালক ও অর্থ লাঙ্গলক এ তেদ তাহার! 

করেন না। তাহার! ইহাকে বৃঘ্তাং শিকচেইদ (00111198] 180181070) বলেন। 
(১) অন্ন বর্গ স্বত্রস্থানে রসবিশেষ বিজ্ঞানীয় অধায়ে প্রষ্টব্য | 

(৯) সংশোধনের প্রণালী দ্বিতব্রণীপন ও সদ্যব্রণের চিকিৎসায় অনেক প্রকার 

ব্লা হইফ্াাছে। 
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রোপণ করিবে (২)। পরিআবী নামক ভগন্দরে, রসরক্তার্দি আজাব 

হইতে থাকিলে তাঁহার পথ (শোষ ব1 নালী) ছেদন পূর্বক ক্ষার 
বা অধির দ্বারা দগ্ধ করিবে। ঈষহ্ষ্ণ অণুতৈল (২) গুদমণ্ডলে 
সেচন করিবে। উপনাহ প্রদেহ মুত্র বা ক্ষার সংযোগে প্রয়োগ 
করিরে, ও বমনীয় ওষধের দ্বারা অন্ন পরিমাণে পরিসেচন করিবে । 

এই বূপ প্রতীকারে ব্রণ কোমল হইলে, এবং বেদনা ও আমাৰ হ্রাস 

হইলে, তাহার শোষ-মুখ অন্বেষণ পূর্বক ছেদন করিয়। অগ্নির দ্বার 

সম্যক দগ্ধ করিবে। ছেদন করিতে হইলে, খজ্জুর পত্র অদ্ধিচন্্র 
চন্ত্রচক্র-সথচীমুখ ও অবাঙ্মুখ, এই সকল আকারে ছেদ করিবে। 
প্রয়োজন হইলে পুনর্বার ক্ষারের দ্বারাও দগ্ধ কর যায় । তদনস্তর 

ব্রণ কোমল করিয়৷ সংশোধন করিবে। 

বালকের বাহ্মুখ বা অন্তম্্খ কোন প্রকার ভগন্দর হইলে 

বিরেচন অগ্ি ক্ষার ব! শত্ত হিতকর নহে। যে সকল ওষধ কোমল 

ও তাক্ষ তাহাই প্রয়োগ করিবে । আরশ্বধ (সৌদাল ) হরিদ্রা ও নীল 

ইহাদিগের চূর্ণ মধু ও স্বৃতে আপ্লুত করিয়া বর্তির আকারে ব্রণে 
প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে । এই যোগের দ্বার ব্রণের নালী 

শীপ্র আরোগ্য হয় । আগন্তক (আঘাত জন্য ) ভগন্দরে নালী হুইলে 
শস্ত্রের দ্বার ছেদ করিয়। জাঙ্বোষ্ঠ শলাক। দাহন পুর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিয়। 
সেই ব্রণের স্থান দঞ্ধ করিবে । এবং প্রয়োজন হইলে কমি নাশক 

ও শল্য অপনয়ন-ধিধি অনুসারে কার্য করিবে । ভ্রমণশীল বাক্তির 

এ রোগ হইলে, অথব। রোগ ত্রিদোষ-জন্ত হইলে রোগীকে *পরিত্যাগ 

পূর্বক চিকিৎসা করিবে । কল প্রকার ভগন্দরেই এই সকল প্রতি- 
কার আনুপুর্বিক কর্তব্য। ভগন্পুর শত্্রপাঁত-জন্ত যদি বেদন। জন্মে 

তবে তাহাতে উষ্ণ অণুতৈল পরিষেচন* কর্তব্য । অধবা, স্থালীতে 
পন 

(১) রোপণের ওঁষধও পূর্ব্বোক্ত ছুই অধ্যায়ে বল হইয়ছে। 
(২ )অণু তৈল বাত ব্যাধির চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য । 
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বাতদ্ন ওষধ পুর্ণ করিয়া, তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত সরাঁব আচ্ছাদিত 

করিবে। রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাঁছার মলদ্বারে ঘ্বৃত সেচন 
করিয়া, তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিবে (| অথবা রোগীকে 

শয়ন করাইয়া] বেদনা-শীস্তিকর (১) নাড়ীশ্বেদ (নলের দ্বার! স্বেদ) 
প্রয়োগ করিবে । অথবা! উঞ্জো-দকে অবগাহন করাইবে, তাহাতেও 

বেদনার শাস্তি হয়। অথবা উপনাহ ও শল্ণ (২) প্রভৃতি কদলী 
পত্র বা মৃগচন্মে স্থাপন পুর্ববক প্রয়েগ করিবে । ত্রিকটু বচ হিঙ্গ 
প্রভৃতি লবণ শ্ঠামা দস্তী ত্রিবুৎ তিল কুষ্ঠ শতমূলী গোলোমী 

(শ্বেত হূর্ব1) গিরিকর্ণিকা (অপরাজিত1) কাসীস কাঞ্চন-বৃক্ষ এবং 

ক্ষীরী-বর্গ (৩), এই সকলের দ্বারা ভগন্দর-ব্রণ সংশোধিত হয়। 

ত্রিবৃৎ তিল নাগদস্তী (বিছুটী) ও মঞ্জিষ্ঠ। ছুপ্ধ-সহ মধু ও সৈদ্ধব যোগে 
প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ব্রণের উতৎ্সাদন হয়। রসাঞ্জন হরিদ্রা 

দারুহরিঞ। মঞ্িষ্ঠ। নিশ্বপত্র ত্রিবৃৎ গজপিপ্লী ও দণ্তী একত্র ইহাদিগের 
কন্ধের প্রলেপে নালী-ব্রণ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ ত্রিবৃৎ তিল দন্তী 
মাগধ্য (পিপ্পলী) সৈন্ধব মধু হরিদ্রা ত্রিফল! তুথ, ব্রণ-শোধনের 
পক্ষে এই গুলি হিতকর। 'মাগধ্য যষ্টিমধু লোধ কুষ্ঠ এলাইচ রেণুক। 
মঞ্তিষ্ঠা ধাতকী পুষ্প সারিবা (শ্তাম। লত।) হরিদ্রা দারুহরিদ্র! প্রিয়, 
সর্জরস পদ্মকাষ্ঠ পদ্মকেশর সুধা (কলিচুণ) বচ লাঙ্গলকী ধুচ্ছি্ 
(মোম) ও দৈন্ধব, এই সকল যোগে তৈল পাক করিবে । ইহাতে 
ভগন্দর আরোগ্য হয়। গগও্মাল! মণ্ডল নামক কুষ্ঠ ও মেহ-জন্য 
ব্রণেরও €রাপণের পক্ষে ইহা হিতকর। ব্রণ শোধন ও রোপণের 

(১) বারু পিত্ত বা গ্লেম্বা যে দোষ জন্য যাতনা হয়, সেই দোষ যেদ্রেবো নিবৃত্ত 
হয় সেই ভ্রবোর ম্বেদ সেই স্থলে বিধেয়॥ তবে বেদন1. প্রায় বায়ুজন্ই হইয়া 
থাকে এই জন্য বায়ু শাস্তিকর ওঁষপ্রবর স্বেদ বেদনার স্থলে প্রয়োজ্য। 

€২) চতুর্থ অধ্যায়ে বাত ব্যাধর চিকিৎনায় দ্রষ্টব্য । 
(৩) যে সকল বৃক্ষের ক্ষীর নিঃসরণ হয় তাহাদিগকে ক্ষীরী বর্গ কহে। যথ৷ 

যজ্ঞ ডূম্ব,র বট অর্ক মনস! ইত্যাদি । 
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পক্ষে নাপ্রোধাদি গণ হিতকর। ইহার সহযোগে তৈল বাঘ্বত পাক 

করিয় প্রয়োগ করিলে ভগন্দর আরোগ্য হয়। ত্রিবৃৎ দস্তী হরিদ্রা 

অর্কমূল লোহ (আর ) করবীর বিড়ঙ্গসার ত্রিফল] অহী অর্কক্ষীর 

কাকোঁলী মধু মধুচ্ছিষ্ট তৈল এই সকল সহযোগে পাক করিবে । এই 
তৈলে ভগন্দর রোগ বিশেষ রূপে নষ্ট হয়। চিত্রক অর্ক ত্রিবৃৎ পাঠা 

গোড়ম্বর কববীর সুধা (স্সুহী বা মনসা) বচ সপ্তপর্ণ (ছাতিম) 
লাঙ্গলকী স্ুবর্চিকা (সঞ্লিকাক্ষার) জ্যোতিম্মতী, এই সকল একত্র 

তৈল পাক করিবে । ইহাকে স্যন্দন তৈল বলে, ভগন্দর হওয়া 

মাত্রেই প্রয়োগ কর! কর্তব্য । দ্বিব্রণীয় চিকিৎসার প্রণালী ক্রমে 

ভন্দগরের অবস্থা বিবেচন। করিয়।' শোধন রোপণ ও সবর্ণকরণের বিধি 

অবলম্বন, করিবে। অর্শ চিকিৎসায় যে যন্ত্র বল] হইয়াছে তাহা 

ভগন্দরেও ব্যবশার করিবে । ব্যায়াম মৈথুন কোপ, অশ্বাদি আরো- 

হণ, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ভগন্দর আরোগ্য হইলেও এক বৎসর 
কাল এ সকল পরিত্যাগ করিবে । 

নবম অধ্যায় । 

-_ ০১৯০০ 

কুষ্ঠ চিকিৎসা । 

অধিক পরিমাণে অহিতকর দ্রব্য ভোঁজন, অস্বাভাবিক আহার 

বেগ ধাঁরণ স্নেহাদির অনিয়মিত সেবন, পাপক্রিয়া-জন্য গথব। পুর্ব- 
কর্ম-দোষ-জন্য তক দোষের উৎপত্তি হয়। 

মাংস বস! ছগ্ধ দধি তৈল কুল্খ মাষ ইক্ষ-বিকাঁর অল্প অহিতকর 
বা পরিমাণাধিক ভোজন, বিদাহী বা অভিষ্যন্দী দ্রব্য ভোজন, 
দিবা-নিত্রা ও স্ত্রী-সমাগম, ত্বক-দোঁষে এই সকল পরিত্যাগ করিবে । 

শালি বষ্টিক ঘব গোধূম কোরদৃষ শ্যামা উদ্দালক, প্রভৃতি পুরাতন 
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হুইলে, মুগ ব1! আঢকীর যুষ বা সুপ (১) সহযোগে, অথবা! নিশ্ব-পত্র 

ও ভেল! মিশ্রিত করিয়! মঞ্জিষ্ঠা সোমরাজ বাসক ও রূপিকার (শ্বেতার্ক) 

পুষ্প দ্বত ব1 সর্ষপ তৈল সিদ্ধ করিয়া অথব! তিকৃক্বর্গের [সুত্র স্থান 

রসবিশেষ বিজ্ঞানীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ] দ্বার! মর্দন করিয়া! তৎসহযোগে, 

ভোজন করিবে । যে রোগীর মাংস আহার কর। অভ্যাস, তাহাকে 

মেদ-বর্জধিত হরিণের মাংস ভোগন করিতে দিবে । অভ্যঙ্গের নিমিত্ত 

বজ্তৈল, উতৎ্নদনার্থ, আরগ্ব(ধাদির কাথ প্রদান করিবে। কুষ্ট-রোগীর 

এই গুপি আজাহার আচারের নিয়ম । 
কুষ্ঠের পুর্বরূপে বিরেচন ও বমনের দ্বারা শরীরের উদ্ধী ও অধেো- 

ভাগ সংশোধন করিবে । রোগ 'ত্বকে আশ্রয় করিলে শোধন ও 

আলেপন প্রয়োগ করিবে । শোণিতে আশ্রর করিলে সংশোধন, 
আলেপন, কাথ পান, ও শোণিত মোক্ষণ করিবে ॥। মাংস-গত হইলে; 

শোধন আলেপন ক্কাথ পান ও রক্ত মোক্ষণ করিবে, এবং অরিষ্ট মন্থ ও 

প্রাস সেবন করিবে । চতুর্থতঃ কর্ম-জন্ত রোগে রোগী আতম্মবান্ ও 

নিয্মান্ুগামী হইলে ৫রাগ যাপ্য থাকে । সে অবস্থায় সংশোধন ও 

শোণিত মোক্ষণ করিবে, এবং তদতীত ভল্লাতক শিলাজতু গুগ্গুলু 
অগুরু তৃবরক ( কষায় রস) খদির আসন অয়স্কতি বিধানে সেধন 
করিবে । . কুষ্ঠ রোগের পঞ্চমাবস্থায় [ ২] চিকিৎসা করিবে ন1। 

কুষ্ঠ রোগের প্রথনাবস্থায় স্নেহ পান বিধান পূর্বক চিকিৎস! 
করিবে। বারুজন্ত কুষ্ঠরোগ হইলে মেষ-শৃঙ্লী গোক্ষুরী শার্গটি গুড়,চি 

শীলা ০ আপা পাশা 

(১) লবণাদি বর্জিত কেবল নাত্র কাথ হইলে ৃষ বলা যায়। লবণ হিঙ্ু 
প্রভৃতি সংযুক্ত হইলে নুপ বলা যায়। “দালীতু সলিলে দিদ্ধা লবগাদ্রক হিগু 
ভিঃ। সংযুক্তা হুপ নায্ীস্যাৎ কথ্যতে তদ্গাণ। যথ|।” “ণনগ্,ষে| ভূষ্ নিদ্ধঃনঃ ০১ 
অতএব হুপ পাকে দাইলকে নিস্ত,ষ করিয়! ভর্ডভন পুর্ব্বক সিদ্ধ করিবে। 

(২) স্বীয় প্রাক্তন-কর্ জন্য বা পিতৃদোষ জন্য কুষ্ঠ রোগই এই স্থানে প্রন্থ- 
কারের অতিশ্রেত বলিয়! বোধ হয়। মুলে এই অধ্যায়ের প্রারস্তে «“পুরাকৃত 
কর্দমঘাগাচ্চ/) এই রূপ উল্লিখিত আছে তাহাতে এই ভাবই বর্ধে। 
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ও দশমূলী সহযোগে তৈল বা ঘ্বৃত পাক করিয়! পান ও অভ্যঙ্গে 

সেবন করিবে। পিস্ত-জন্য কুষ্ঠরোগে ধব অশ্বকর্ণ অসন গলাশ নিম্ব 

পর্পপট ক ( ক্ষেত্র পন্ড পটা ) যষ্টিমধু রো ও মপ্তিষ্ঠা সহযোগে ত্বত সিদ্ধ 
করিয়া সেবন করিবে। শ্রেম্বা-জন্য কুষ্ঠরোগে পিয়াল শাল আরগ্বধ 

নিষ্ব সপ্তপর্ণ চিত্রক মরিচ বচ ও কুষ্ঠ সহযোগে ঘ্বৃত পাঁক করিয়া 
সেবন করিবে। | 

সকল প্রকার কুষ্ঠ-রেগে ভন্লাতক অভয় (হরিতকী বিশেষ) ও 

বিড়ঙ্গ যোগে দ্বত, তুবরক-তৈল €মধুমেহ চিকিৎসা দেখ) 
ভল্লাতক-তৈল গ্রয়োজ্য। 

মহাতিক্ত ঘৃত। 

সপ্তপূর্ণ আরগ্রধ অতিবিষ! পাঠ! কটুকী গুলঞ্চ ত্রিফল] পটোল 

নিষ্ব পর্পপটক হুরালভ1 মুস্তা চন্দন ভ্রায়মান। ( বনভাছুলিয়। ),পদ্মকাষ্ঠ 

হরিদ্রা উপকুল্যা (পিপ্পলী ) বিশাল! (রাখাল শশা ) মুর্বা! শতাবরী 

সারিব | শ্ামালত। ] ইন্দ্রযব অটরুষক (বাসক) ষড়্গ্রন্থি (বচ) যষ্টি- 

মধু ভূনিম্ব [ চিরেত। ] গৃষ্টিকা (চামর আলু ) হইহাদিগের প্রত্যেককে 

সমভাগে লইয় কল্ক প্রস্তত করিবে । সেই কল্্কের চতুগ্ডণ দ্বৃত, 
স্বতের দ্বিগুণ আমলকী রস, ও রসের চতুগুণ জল একত্র আলোড়ন 

পূর্বক পাক করিবে । ইহাকে মহাতিক্তক ঘ্বত কহে । কুষ্ঠ বিষমজ্র 

রক্তপিত্ত হৃদ্রোগ উন্মাদ অপন্মার গুল্স পিড়ক1 অস্থগ্দর গলগণ্ড গণ্ড- 
মাল। শ্লীপদ পাণ্ডুরোগ বিষপ ষণ্ডতা কও,পাম। প্রভৃতি ইহার দ্বার 

শাম্য হয়। 

তিক্তক সর্পি। 

ত্রিফল! পটোল নিম্ব বাসক ক্টুকী ছরালভ ত্রায়মাণা ও পপূর্পট, 
প্রত্যেকে ছুই পল দ্রোণ পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়! পাদাবশেষ [ চতুর্থ 

ভাগ ] থাকিতে অবতারিত করিৰে। ত্রায়মণা মুত ইন্দ্রযব চন্দন 
[ ছনিষ্ব ও পিপ্পলী, প্রত্যেকে অর্ধ তোল। পরিমাণে উক্ত ক্কাথে 
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পিষিবে। সেই কল্ক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ত্বৃত পাক করিবে । 
ইহাতে কুষ্ঠ বিষমজ্বর গুল্ম অর্শ গ্রহণী শোফ পাণ্ বিদর্প ও ষও্ডতা 

নিবৃত্ত হয়। 

কুষ্ঠ প্রলেপ । 
পৃর্ব্বোক্ত ছুই প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার ঘ্বতের দ্বার রোগিকে 

ন্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া, তাহার একটা বা ততোধিক পাঁচটা পর্য্যন্ত 
সিরা বিদ্ধ করিবে । শরীরের মগ্ডলাকার চিহ্ব সমস্ত উৎসন্ন (ক্ষীত) 

ভাবে থাকিলে তাহ!দিগকে অবলেখন করিবে (চচিয়। ফেলিবে ),অথবা 

সর্বদা লেপ দ্বিবে। সমুদ্রফেণ সেগুণ গোঁজী (গোজিয়া লতা) অথব। 

গোড়ুম্বরের পত্র দ্বার! সেই সমস্ত মণ্ডল অববর্ষণ করিয়। লেপ দিবে। 
লাক্ষা সর্জরস ( ধূন1) রদসাঞ্জন প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে ) অবল্গুজ (সোম- 

রাজ ) তেজোবতী (গজপিপ্পলী) অর্ক করবীর কুটজ রেবতমুল, গোমু- 
ত্রেবাগোপিত্তে পিষিয়! লেপে ব্যবহার করিবে । অথব! শ্বজিকাক্ষার 
তুথ কাসীস | হিরেকস ] বিড়ঙ্গ গৃহধূম চিত্রক কটুকী সুধা ( কলিচূণ ) 

হরিদ্রা ও দৈম্ধব, ইহাদিগের একভ্র যোগে কল্ক প্রলেপে ব্যবহার্ধ্য। 
অথব! পলাশের ক্ষার, ক্ষারপাকের প্রণালী মতে আবিত করিয়া, এই 

সকলের চূর্ণ সহধোগে পাক করিবে । পাক ফাণিতের [১] নশাম্ 

ঘন হইলে অবন্তারণ করিয়! লেপে প্রয়োগ করিবে । কিম্বা জ্যোতিষ্ক 

ফল [গণিকার ফল] লাক্ষা মরিচ পিপ্পলীর ফুল বা পত্র একত্র 

কল্ক করিয়া লেপে প্রয়োগ করিবে । অথবা হরিতাল মনঃশিলা 

অর্কক্ষীর তিল শিগ্র, ও মরিচ একত্র যোগে কনক; অথবা প্বজিকা ক্ষার, 

'কুষ্ঠ তুথ কুটজ চিত্রক বিড়ঙ্গ মরিচ মনঃশিলা একত্র ষোগে কল্ক, 
কিম্বা হরীতকী করঞ্জিক1 বিড়ঙ্গ শ্বেন্দ সর্ষপ লবণ শুরু-ত্রিবৃৎ €সোমরাজ 

হ্রিদ্রা একত্র যোগে কলক, লেপে প্রয়োগ করিবে । এই সাতটা কুষ্ঠ 
নাশক লেপ। 

[১] ইক্ষু রসের যে রূপ পাকে ফাশিত প্রস্তত হয়। 



হৃশ্রত। ১১৭ 

দদ্রু নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা! । 
কুষ্ঠ সর্ষপ শ্রীনিকেত (টারপীণ টতল ) হরিদ্রা ত্রিকটু চক্রমর্দের 

(চাকুন্দে) বীজ ষ্ট মূলক-বীজ একত্র তত্র সহযোগে পিষিয়। দক্রতে 

লেপন করিবে । সৈন্ধব চক্রমর্দবীজ শর্করা কেশর (নাগকেশর ) 
ও কৃষ্ণাঞ্ন, কপিখ-রস যোগে লেপ প্রয়োগ করিলে দদ্ররোগে শীঘ্র 

আরোগ্য হয় । জ্বর্ণক্ষীরী ব্যাধিধাত (সৌদাল) শিরীষ নিষ্ব সাল 
কুট লতাসাল, একত্র ষোগে কন্ক প্রস্তুত করিয়া মানের পর দক্রতে 

ঘর্ষণ পূর্বক লেপন করিবে। ইহাতে শী্র দক্ররোগ আরগ্য হয়। 

শিত্র নামক কুষ্টের চিকিৎসা (১)। 
ভদ্র (ভদ্র-মুস্তা ) ও উড়,্বর-মুল, উভয়ের তুল্য গোড়ুগ্বর-মুল, 

একত্র চুর্থ করিয়া ঈষছুষ্ণ সিদ্ধ জলের সহিত পান করিবে। ইহা! 
প্রয়োগে শ্বিত্র ও পুগুরীক নামক কুণ্ঠের স্থানে ক্ফোট জন্মায় । সেই 
শোফ ভিন্ন হইলে (ফাটিয়া গেলে) হন্তির চর্ম দগ্ধ করিয়া! তাহার 
ক্ষার-তৈল-সংযোগে স্ফোটে লেপ দিবে। কৃষ্ণসর্পের মসী (ত্বক) 
উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়! বিভীতকের তৈলের সহিত মর্দন পূর্ব্বক প্রলেপ 
প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার শ্থিত্র কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

প্রপুন্নাড়ের [ চাকুন্দে ] বীজ কুষ্ঠ ও যষ্টিমধু, স্বৃত-সংযোগে পেষণ 
করিবে। শ্বেতবর্ণ গৃহ-কুক্ুটকে 'অগ্রে তক্ষ্য-দ্রব্যের চতুর্থাংশ ভোজন 

করাইয়। রাখিবে, পরে ক্ষুধার্ত হইলে তাহাকে এ পিষ্ট দ্রব্য ভোজন 
করিতে দিবে। তাহার সেই পুরীষ লইয়! উৎপাচন পূর্ববক সর্ব 
দেছে লেপ দিবে ও ভক্ষণ করিবে । ইহাতে এক মাসের ক্মধ্যে শ্িত্ 

নামক কুষ্ঠ আরগ্য হয়। 

গ্লেও (হন্তীর ধিষ্ঠ।) উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার 
অনেকবার গজমুত্রে শ্রাবিত করিবে । এক দ্রোণ পরিমিত সেই ক্ষার 

€ ১) ইহাকে স্বেত বা ধবল বল! যায়, সকল প্রকার কুষ্ঠের নাম ও লক্ষণ 
নিদান স্থানে উষ্টব্। 



১১৮ হৃশ্রুত | 

ও তাহার দশমাংশ সোমরাজের বীজ একত্র পাঁক করিবে । যখন পাক 

দ্রব্য চিকণ দেখাইবে, তখন নামাইয়! গুটিকা বাধিবে। কুষ্ঠ স্থান 

ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে শির কুষ্ঠ সত্বরেই শরীর্্দর সবর্ণত! প্রাপ্ত 
হয়। আত্ম ও হরীতকীর কাথে বর্তি ভাবিত করিয়া! পরে বট ক্ষীরে 

ভাবিত করিবে । সেই বস্তি তাত্রদীপে প্রজ্বলিত করিয়! তাহার মসী 

গ্রহণ করিবে । সেই মসী পুনর্ধ্বার হরীতকীর জলে ভাবিত করিবে । 

পরে সেই মসী কটু তৈলের সহিত প্রচুর পরিমাণে মর্দন করিয়া প্রয়োগ 
করিলে কিলাস (ছুলি) আঁরগ্য হয়। নদীতীর-জাত অবন্তজের 

(সোমরাজের ) বীজ বকবৃক্ষ উড্ুম্বর লাক্ষা লৌহচুর্ণ পিপ্পলী ও 
কৃষ্ণতিল, এই সকল সমভাঁগে গোঁরোচন। সহযোগে পিষিয়া বস্তি 

নির্মাণ পূর্বক লেপে প্রয়োগ করিলে বিবিধ শ্শিত্র-কুষ্ঠ আরোগা হয়। 

ময়ুরের পিত্ত প্রয়োগ করিলে অথবা হ্রীবের (বালা) দগ্ধ করিয়। 

পূর্বোক্ত পিত্ত সহযোগে প্রয়োগ করিলেও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

তুথ হরিতাল কটুক৷ ত্রিকটু সিংহী অর্ক করবৰীর কুষ্ঠ অবস্ত 

( সোমরাজ ) ভল্লাতক উড়ুস্বর-বৃঙ্গ সর্ষপ স্বহী তিল্ক (লাধ) নিম্ব 

পীলু ও আরপ্বধের পত্র, অথব! বিড়ঙ্গ ও করবী বীজ হরিদ্রা দারুহরিদ! 

বৃহতী কণ্টকারী, এই ছুই প্রকার লেপের দ্বার বিবিধ প্রকার শ্বিত্র- 
কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। বায়দী ও ফন্তৃতিক্ত ফল [ কাকডুম্বর ] প্রত্যেক 

এক শত, লৌহ চূর্ণ ছুই প্রন্ঠ, ত্রিফল। তিন আঢ়ক [১], অশন 
পিয়াসাল ছুই আঁঢ়ক, জল তিন দ্রোণ, একত্র পাক করিয়। জলের 

চতুর্থাংশ জ্বশিষ্ট থাকিতে সেই কাথে দ্বৃত পাক করিবে (২)। ইন্ত্র- 
যব ত্রিকটু গুড়ত্বক দেবদারু চতুরস্কুল ( সৌদাঁল ) কেশর ( নাগকেশর ) 
পারাবতপদ্দী নেফট্কি) দস্তী বাকুচী ( সোমরাজ ) ও কণ্টকারী, ইহা 

দিগের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। কুষ্ঠ রোগ, দোঁষ বা ধাতু (৩ ) 

(১) “আটক” ৮ অষ্ট শের । 
(২).এস্বলে স্বতের পরিমাণ অবশিষ্ট কাথের চতুর্থাংশ । 
৬৩) বারু পিত্ব কফ রক্তাদিকে দোষ ও ধাতু বল1যায়। 



সশ্রন্ত। ১১৯ 

আশ্রয় করিলে এই ঘ্ৃত পান করিবে, এবং কেবল মাত্র ত্বক-গত হইলে 

মর্দন করিবে । ইহাতে অসাধ্য নীশ্রকুষ্ঠ পর্য্যস্তগ আরোগ্য হয় । 
ত্রিফল] গুড়ত্বঝ্ জিকটু সরস! (নিপসিনা1) কাঠ্ঠ মল্লিক কাফমাচী 

ও আবরগ্বধ প্রত্যেকে এক তুল! (১), কাকমাচী অর্ক, বরুণ-বৃক্ষঃ 
দস্তী কুটজ চিত্রক দারুহরিদ্রা ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশ পল, তিন 

প্রোণ জলে পাক করিবে! সেই ক্াথেব বট্প্রস্থ (২) থাকিতে 
তৎসহযোগে গোমর়-রস গোমৃত্র দধি ছুগ্ধ ও দ্বৃত প্রত্যেকে এক আটক 

পরিমাণে পাক করিবে । তাহাতে ভূনিম্ব ত্রিকটু চিত্রক করগ্জ ফল 
নীলিক (নীল সিন্ধুবার) শ্তামালতা অবন্তজ পীলু নীলিনী (নীল বৃক্ষ) 
ও নিম্ব-কুদ্ুম, এই সকলের চূর্ণ প্রদান করিবে। স্ষিত্র-য়োগে এই ত্বৃত 

মর্দন করিলে, কুষ্ঠ আবেখগ্য হইয়া শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ হয়? এবং 
ভগন্দর কমি অর্শ ও মহানীল নামক কুষ্ঠ-রোগ আরোগ্য হয়। 

দ্বত, গোমৃত্র চিত্রক ভ্বিকটু ও মধু সংযোগে কুস্ভে নিহিত করিয়া 
এক পক্ষ কাঁল রাখিবে। ইহা পান করিলে শ্িত্র-কুষ্ঠ আরোগ্য 
হয়। পৃতিক, অর্ক, হা, রাজবৃক্ষ ও সৌমন পত্র (জাতিপুষ্প 
লত1) মূত্রে পেষণ করিয়া লেপ প্রয়োগ করিলে শ্শিত্রকুষ্ঠ, দ্র, হুষ্ট- 
ব্রণ, অর্শ, ও নাড়ীব্রণ আয়োগ্া হয় । এই সকল প্রতীকারের পর 
হষ্টরক্ত নিঃসারিত করিবে । তাহাতে রোগী বলবান হইলে ঘ্বতের 

দ্বার ক্সিগ্ধ করিবে। তীক্ষ ওঁষধের দ্বারা বমন করাইয়া! বিরেচনের 

দ্বারা দোষের সংশোধন করিবে । বমন ব' বিরেচনের দ্বারা নিঃশেষে 

দোষ নিংস্ত না হইলে সমস্ত দোষ কুপিত হইয়। সর্ব ক্ধেহে ব্যাপ্ত 

হয়। তাহাতে নিশ্চয়ই “কুষ্ঠরোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব 
দোষ নিঃশেষে নির্গত করা কর্তব্। কুষ্ঠরোগীকে এক পক্ষ স্বস্তর 

(৯) তুলা! ১** শত পল অথবা সার্দ দ্বাদশ শের। 

(২) কটপ্রস্থ ১২ শের, কিন্ত গ্রব দ্রব্যের ছিগুণ লইতে হইবে, অতএব এ 
স্থলে ২৪ শের গ্রান্ত। 



১২০ সতত । 

ৰমন, এক মাঁস অন্তর বিরেচন, বৎসরের নধ্যে ছুই বার রক্ত-মোক্ষণ 

ও ব্রিরাত্র অন্তর নন্ত প্রয়োগ করিবে । হরীতকী ত্রিকটু ও শর্কর! 
তৈলযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয় /' আমলকী অক্ষ 

( বয়ড়া ) উপকুল্যা (পিপ্পলী ) ও বিডঙ্গ, একত্র ঘ্বত মধু-যোগে 

লেহন ৰরিবে ; অথব। প্রতিদিন এক পল হরিদ্র মুত্র সংযোগে এক 

মাস কাল সেবন করিবে অথব। এই নিয়মে পিপ্পলী ও গজ-পিপ্পলী 

চূর্ণ মুত্র-সহ পান করিবে; কিন্বা তাক্ষ্য (রসাঞ্জন) এক মাস কাল 
এ নিয়মে পান করিবে, এবং সর্বদা অঙ্গে লেপন করিবে । নি্বত্বক 

সপ্তপর্ণার ত্বক লাক্ষা মুস্ত দশমুলী হরিদ্র। দারুহরিদ্রা মগ্তিষ্ঠা। অক্ষ 
বাসক দেবদারু হরীতকী চিত্রক ভ্রিকটু আমলকী বিড়ঙ্গঃ ইহাদিগের 

প্রত্যেকে সমভাবে চূর্ণ একত্র করিয়া একপল পরিমাণে প্রতিদিন 

ভক্ষণ করিবে । অথবা ত্রিফল। সহযোগে দ্রোণ পরিমিত ত্বত পাক 

করিয়া ত্রিকটু যোগে সেবন করিবে । আরগ্ধ সপ্তপর্ণ পাটল বৃক্ষক 

নক্তমাল নিথ্ধ হরিদ্রা মুক্ষক ( ঘণ্টা-পারুল) ইহারদগের সহযোগে 
স্বতত পাক করিবে। সেই ঘ্বত কিছু কাল উপেক্ষ। করিয়। জীর্ণ হইলে 

সেবন করিবে। রোধ নি্ব পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন সপ্ুপর্ণা অক্ষ বৃক্ষক 
ও বীজক (বিজয়সার বৃক্ষ), কুষ্ঠ রোগে গাত্রদাহ থাকিলে এই সকল 

দ্রব্য স্নানীয় জলে ষোজনা করিবে । অথবা মধু সংযোগে ত্রিভণ্তী 

( শুরু ত্রিবৃৎ) পান করিবে। কুষ্ঠ-রোগে মাংস পাত হইতে থাকিলে, 

পুরাতন মুদগ, তৈল-সংযোগে নিষ্বোদকে সিদ্ধ করিয়। পান করিবে, 

অথব। সকঙগ হইলে, নিশম্বকাথ বা অর্ক শ্বেত-অর্ক ও সপ্তপর্রণুর একত্র 
যোগে কাথ পান করিবে। কোন অঙ্গ ক্ষত হইলে, কৰ্বীর মূল 
বিড়ঙ্গ যোগে গোমুত্রে পিষিয় লেপে ব্যবহার করিবে। কুষ্ঠট-রোগীর 
শরীরে সর্বদা গোমুত্র সেচন করিবে ) ও তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত 
বিড়ঙ্গ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করাইবে। অথব| কারঞ্জ-তৈল সর্ধপ- 
তৈল কিনব শিগ্র, ব৷ কোপাত্রের তৈল কুষ্ট স্থানে নর্বদা ক্ষেপণ করিবে। 



সুশ্রুত। ১২১ 

অখব। সকল প্রকার কটু উষ্ণ তিক্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়! 

প্রয়োগ করিবে । ৃ | 

এই সকল গ্রৃতিকারে আরোগ্য না হইলে ছুষ্ট ব্রণের ন্যায় 

প্রতিকার করিবে। 

বজক তৈল । 

সপ্তপর্ণ করঞ্জ মালতী ও করবীর, ইহাদিগের পুষ্প, ্গুহী শিরীষ 

চিত্রক ও আন্ফোতার মুল বিষলাঙ্গল বজবুক্ষ (ত্রিশিরা মনসা] ) 

কাসীন হরিতাল মনঃশিলা করঞ্রবীজ ত্রিকটু ভ্রিফলণ হরিদ্রা, 

শ্বেত-সর্ধপ বিড়ঙ্গ ও চক্রমর্দঃ এই সমস্ত গোমুত্র সহযোগে পিবিয়া 
সেই কন্ক সহঘোঁগে তৈল পাক করিবে। ইহাকে ব্জজতৈল বলে। 
ইহণতে কুষ্ঠ নাঁড়ীব্রণ ও ছুষ্টরণ আরোগ্য হয়। 

স্বেতসর্ষপ করঞ্জ পুতিকরগ্জ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন কুটজ 
চক্রমর্দ সপ্তপর্ণী, মৃগাদনী (রাখাল শস1) লাক্ষা সর্জরন অর্ক 
অপরাজিতা আরশ্বধ লুহ্বী শিরীষ তুবর ( সৌরা্রৃত্তিকা ) কুট 

অরুষ্কর বচ কুষ্ঠ বিড়ঙ্গ মঞ্জিষ্ঠ| লাঙ্গলী চিত্রক মালতী কটুতুম্বী 'গন্ধালী 

( গাধালী ) মূলক সৈন্ধব করৰীর গৃহধূম বিষ কম্পিল (কমলা গুড়ি) 

সিন্দুর তুথ গজপিপ্লী, এই সমন্ত একত্র করিয়া! দ্বিগুণ গোমুত্রে 
পেষণ করিবে; তৎসহযোগে চত্তপ্তণ কারঞ্জ তৈল বা সর্ষপ তৈল 

পাক করিবে। ইহাকে মহা বজ্বক-তৈল বলে। এই তৈল অঙ্গে 

মর্দন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ গণ্ডমাল। ভগন্দর ঘোরতর নাড়ীব্রণ ও 

হষ্টব্রণ আরোগ্য হয়। 

লাক্ষাদি গণস্থ দ্রব্য গোঁরচনা সহযোগে মূত্রে পিষিয়া সপ্তাহকাল 

কটু অলাবুর অন্যন্তরে রাখিবে । সপ্তাহ পরে ইহার পরিমিত মাত্র 
পান করিবে, ও অস্তে মর্দন করিয়। রৌত্রে শুফ করিবে । ইহাতে 
শরীরের সমস্ত দোষ নির্গত হয়।. এই রূপে সমস্ত দোষ নিঃস্ত 
হইলে রোগীকে রৌদ্র হইতে লইয়! খদিরের জলে স্নান করাইবে। 

৯১ 



১২২ স্বশ্রুচত। 

পরে খদিরের জলে যবাগু..প্রস্তত করিয়। পান করাইবে। এই রূপে 
সংশোধন-বর্গস্থ অথবা কুষ্টঘ্ব-বর্গস্থ.সকল ওষধ সহযোগে ঘ্বত পাক 
করিয়া! প্রদেহ ও উদ্যর্ষণে প্রপ্লোগ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
বিরেচক যোগ সেবন করিবে । এই রূপ পাচ ছয় সাত বা আট 
বার সেবুন করিবে, তাহ] জীর্ণ হইলে ছুপ্ধ ভোজন করিবে । ইহাতে 
প্রবল কুষ্ট-ব্রণ ষন্মাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়। কুষ্ঠরোগী ্লান পান ও 
ভোজন প্রভৃতিতে সর্বদ1 খদ্দির সেবন করিবে। কুষ্ঠ যে রূপ বুদ্ধি 
হইয়। আপন প্রভাবে রোগীকে বিনাশ করে, সেবিত হইলে খন্দিরও 
সেই রূপ আপন প্রভাবে কুষ্ঠ রোগ নাশ করে। অল্প রোম নখ 

ধাঁরণ, অল্প পরিশ্রম করণ, হিতকর দ্রব্য ভোজন, নিয়মিত রূপে 

ওঁষধ সেবন, স্ত্রী মাংস ও স্থুরা বর্জন, কুষ্টরোগী রোগ হইতে, উত্তীর্ণ 

হইবার জন্ত এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিবেন। 

জ্ঞাতব্য । 

চিকিৎস। বিষয়ে কল্ক কাথ চূর্ণ প্রভৃতির স্বরূপ ও পরিমাণ জান! 

আবশ্টক, তাহা অনেক স্থলে উক্ত নাই। এ করণ এ হলে তাহার 
উল্লেথ প্রয়োঙ্গন হইতেছে । পরিমাণ উক্ত না থাকিলেই এই 
নিয়ম প্রয়োজ্য। 

কবায় বিধি । স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ কাথশ্চ হিম ফান্টকৌ। 

জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চেতে লঘবঃ স্ুযুর্ষথোততরঃ ॥ 
খ্বরস কল্ক কাথ হিম ও ফাণ্ট, এই পাঁচটিকে কষায় বলা যায়। 

এবং ইহারা*ক্রমশ$ পাকেলঘু। 
ক্ুষ্ণং দ্রব্যং পলং সম্যক্ ষড়ভিনীর পলৈঃ প্লুতম্। 
নিশোধিতং হিমং স্ স্যাৎ তথা শীতকযায়কঃ ॥ 

র্ণ দ্রব্য এক পল রাত্রিতে ছয় পল জলে প্রত করিয়া! রাথিবে। 
ইহাকে হিম বা শীত কষায় বলে। 

মন্থ বিধি। জলে চত্তঃপলে শীতে ক্ষুষ্ণং দ্রব্যং পলং ক্ষিপেৎ। 



হশ্রুত | ১২৩ 

যুৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক তন্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ ॥ 

এক পল চুর্ণদ্রব্য চারি পল শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া মৃৎ্পাত্রে 

সম্যক রূপে মন্থন করিবে । ইহাকে মন্থ কহে--সেবনের পরিমাণ 

ছুই পল। 

কল্ক বিধি । দ্রব্যমাপ্ং শিলা পিষ্টং গুক্ষং রা সজলং ভবেৎ। 
প্রক্ষিপ্য গালয়েছ্স্ত্রে তন্ন নং কর্ষ সম্মিতং | 

কল্কে মধুদ্বতং তৈল দেয়ং দ্বিগুণ মা্রয়]। 

সিতা গুড়ং সমং দদ্যাৎ দ্রবোদেয় শ্চত্তগুণঃ ॥ 
আর্দ্র দ্রবা গ্রহণ করিয়! জল সংযোগে হউক বা না| হউক শিলাতে 

পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রে গালিত করিবে । ইহাকে কন্ক কহে ইহ1 সেবনের 
পরিমাণ. ছুই তোলা । সেবন কালে কল্কে দ্বত মধু তৈল সংযোগ 
করিতে ভইলে কন্কের দ্বিগুণ পরিমাণে, এবং শর্কর] ব1 গুড় সংযোগ 

করিতে হইলে তুল্য পরিমাঁণে এবং কোন প্রকার দ্রব পদার্থ সংযোগ 
করিতে হইলে চতুগ্ডণ পরিমাণে করিতে হইবে। 

অথ চূর্ণ বিধি। অত্যন্ত শুষ্কং যদ্দ ব্যং স্থৃপিষ্টং বস্ত্রগাঁলিতং। 
তৎস্।চ্চুর্ণং রজঃ ক্ষোদ স্তন্মাত্রা কর্ষ সম্মিতা ॥ 

ূর্ণে গুড়ঃ সমে৷ দেয়ঃ শর্ককর! দ্বিগুণ! মতা । 

চূর্ণেধু ভজিতং হিঙ্থু দেয়ং নোতক্রেদকৃত্তবেৎ ॥ 

লিহেচ্চুর্ণং দ্রবৈঃ সর্ব ধূতাদ্যৈ দ্বিগুণোন্মিতৈঃ। 
পিবেচ্চত্ত্ডৈরেবং চুর্ণমালোড়িতং দ্রবৈঃ | 

অতিশয় শুষ্ক দ্রব্য উত্তম রূপে পিষিয়! বস্ত্রে গালি$ত করিবে । 

তাহাকে চূর্ণ রজ বা ক্ষো৭দ্ বলে, চূর্ণ সেবনের মাত্রা ছুই তোলা। 
সেবন কালে চূর্ণে গুড় সংযোগ কূরিতে হইলে সমভাগে, শর্করা চূর্ণের 
দিগুণ পরিমাণে, প্বত মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাঁণে, জলীয় 
্রব্য চত্তগুপ পরিমাণে সংযোগ করিতে হইবে চূর্ণের সহিত হিং 
সংযোগ কারিলে ইহ! উৎক্লেদদ্নক হয় না। 



১২৪ শঞ্রেচত । 

কাথ বিধি। পানীয়ং ষোড়শ গুণং ক্ষুষ্ণ-দ্রব্য-পর্লে ক্ষিপেত। 

মৃৎপাত্রে কাথবেৎ গ্রাহা মষ্টমাংশাবশেধিতম্ ॥ 

কর্ষাদৌতু পলংযাবৎ দদ্যাৎ ষোড়শিক জলং। 

ততস্ত কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্ট গুণং ভবেৎ ॥ 

চত্তপ্ডণ মতশ্চোর্দং যাবৎ প্রস্থাঁদিকং জলং। 

তজ্জলং পার়যেদ্বীমান্ কোষ্ং মৃদ্বগ্নি-সাধিতং ॥ 

শৃতঃ কাথঃ কষায়শ্চ নিষূ্ণহঃ স নিগদ্যতে ॥ 

চূর্ণ দ্রব্য এক পল হইলে ষোড়শ গুণ জলে মৃৎপাত্রে পাক করিবে । 
উহার অষ্টমাংশ থাঁকিতে পাক সিদ্ধ হয়। কর্ষ হইতে পল পরিমাণ 
পর্য্যন্ত দ্রব্যে এই ফোড়ষ গুণ জল দিবে । পল হইতে কুড়ব পরিমাণে 
অষ্টগুণ জল দিবে। প্রস্থ বা ততোধিক হইলে চত্তগণ জল. দিবে। 

সেই জল মৃছু অগ্রিতে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করাইবে। 

ইহাকে শৃত কাথ কষায় অথবা! নির্ধ্যহ বলে। 
কাথে শর্করা নিঃক্ষেপ করিতে হইলে, বায়ু জন্য রোগে কাথের 

চতভর্ধাংশ, পিভ-জ্ রোগে অষ্টমাংশ, এবং কফ-জন্ত রোগে যোঁড়শাংশ 

লইতে হুইবে। জীরক গুগৃগুল ক্ষার লবণ শিলাজতু হিহ্ক ত্রিকটু, 
ইহাদ্িগের মধ্যে কোন একটী ক্াথে প্রক্ষেপ করিতে হইলে চারি মা! 
পরিমাণ লইতে ভইবে। ক্ষীর ঘ্বৃত গুড় তৈল মুত্র অথবা অন্ত কোন 
ডরব দ্রব্য কিম্ব। কল্ক বা চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইলে ছুই তোলা 
পরিমাণে করিতে হইবে। 

অবলেহ বৈধি। কাথ্যাদের্যৎ পুনঃ পাকাঁৎ ঘনত্বং স1 রসক্তরিয়1ঃ। 

সোহবলেহশ্চ লেহশ্চ তম্মাত্র! স্যাৎ পলোন্মিতা ৷ 

স্থপক্কে তন্ত মত্বংন্তাৎ অবলেছে হপ্ম, মজ্জনং | 

স্ডিরত্বং পীড়িতে মুদ্রাং গন্ধবর্ণ রসোত্তবঃ ॥ 

সিদ্ধ পাক ক্াথাদি পুনর্বার পাঁক করিলে ঘন হয়; তাহাকে রস 

ক্রিয়া অবলেহ বা লেহ বল। যায়। ইহার সেবনের পরিমাণ উর্ধ 
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খ্যা এক গল তাহা স্থপক হইলে, টানিলে তন্তর ন্যায় হয় ও জলে 

নিঃক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হয়। তাহাতে কোন প্রকার অঙ্কিত করিলে 

সেই চিহ্ন স্থির থাকে ও তৎকালে তাহাতে গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি 
হয়। রসক্রিয়া যাহাতে পন্ধরস জন্মির পাক কিঞ্চিৎ কঠিন হয়। 

অবলেহ সুপন্ধ হইলে তাহাতে দাগ বসিবে ও গন্ধ বর্ণ ও রস থাকিবে ( 

ওঁষধ তৈলাদ্ি পাক করিতে হইলে অভিজ্ঞ বৈদের সাহায্য ব্যতীত 

করা কর্তব্য নহে। 

ফাণ্টবিধি। ক্ষুষ্চে দ্রব্পলে সম্যক জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ্চ। 
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্নীনং ততস্তত্রা বয়োদটাৎ ॥ 

সস্যাচ্চুণ্ণো ত্রবঃ ফাণ্ট সন্মানং দ্বিপলোন্সিতং । 

ক্ষৌদ্রং সিতা গুড়াদীংস্ত কর্ষমাজ্রান্ বিনিক্ষিপেতৎ ॥ 
এক পল (৮ তোল ) পরিমিত চূর্ণ দ্রব্য মুখ্পান্রে রাখির! 

তাহাতে ৪ পল বা ৩২ তোলা পরিমিত উঞ্চোদক নিক্ষেপ করিয়া 

আবিত করিয়া লইবে। তাহাকে চূর্ণ দ্রব বা ফাণ্ট কহে। ইহ! 
সেবনের পরিমাণ উদ্ধ সংখ্য। ছুই পল। ইহাতে শর্করা মধু বা গুড় 
নিক্ষেপ করিতে হইলে এক কর্ষ (২ তোল) পরিমাণে করিতে হইবে। 

সত তৈলের সামান্য বিধি । 

কল্কাচ্চ্তগু ণী কৃত্য ঘ্বতং বা তৈল মেবচ। 

চন্তগুণে দ্রব্যে সাধ্যং তস্য মাত্রা পলোন্সিতা ॥ 

নিক্ষিপ্য ক্কাথযেত্োয়ং ক্কাথ্য-দ্রব্যাচ্চত্তগ ণং | 

পাদশিষ্টং গ্রহীত্বাতু ্নেহং তেনৈব সাধয়েৎ ॥ 
চন্তগুণং মুছু দ্রব্য কঠিনেহষ্ট গুণং জলং । 

মুদাদি কাথা সংঘাতে দদ্যাদ্ট গুণং পয়ঃ ॥ 

অত্যন্ত কঠিনে দ্রব্যে নীরং শোড়শিকং মতং। 

তদৃদ্ধং কুড়বং যাবৎ ভবেদষ্ট গুণং পয়ঃ 

প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং থারী যাবচ্চত্তপ্তণং ॥ 
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কোন প্রকার কল্কে ঘ্বত বা তৈল পাক করিতে হইলে, কপুক 

দ্রব্যের চত্তগুণ ঘ্বত তৈল লইবে। তাহাতে কল্্ক দ্রব্যের চত্ত্ডণ 
জল দিয়! পাক করিতে হইলে, সামান্ততঃ প্রথমে ক্কাথ্যদ্রব্যের চত্তগ্ুণ 

জলে কাথ পাঁক করিবে । পাদাবশেষ থাকিতে তাহাতে দ্বৃতাদি 

পাক করিবে। কিন্তু কাখ্য দ্রব্য মুছু অর্থাৎ কোমল ব। সরস হইলেই 

চত্তগ৭ জল বিধি, কঠীন ও মুছ উভয় প্রকার দ্রব্য মিলিত থাকিলে 
অষ্ট গুণ জল বিধি, এবং কিবল কঠিন দ্রব্যের ক্কাথ করিতে হইলে 

ষোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করিবে । (জল যতই হউক পাদাবশেষ 

থাকিতে কাথ-পাক সিদ্ধ হইবে । ) 

অন্থু কাথ রটস ধর্র পৃথক্ শেহস্ত সাধনং | 

কল্ কন্তাংশ ভ্তত্র দদ্যাৎ চ্চত্তর্থং ষষ্ঠ নষ্টমং| 
যেস্থলে কিল মাত্র জল সংযে।গে স্সেহ পাক করিতে হইবে, 

কল্্কের পরিমাণ স্নেহের চত্তর্থ ভাগ; কিবল মাত্র কাথে পাক করিতে 

হুইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের যষ্ঠভাগ, এবং কিবল মাত্র রসে পাক 

করিতে ৰল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টম ভাগ। সামান্যতঃ “কল্কস্ত 

স্নেহ পাঁদিক ” এই নিয়ম প্রচলিত, অর্থাৎ কল্ক দ্রব্য স্সেহের 
চত্তর্থংশ হুইবে। 

স্নেহে কল্ক দ্রব্য দিতে হইলে-পাক হইবার জন্ত কল্ক দ্রবেঠর 

চত্তগণ জলও দেওয়। কর্তব্য । +; 
ন্নেহে কোন প্রকার চূর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হুইলে, প্প্রক্ষেগঃ 

পাদিকঃ ঝ্বাথ্যাৎ” অর্থাৎ ক্কাথ্য দ্রব্যের চত্তর্থাংশ দিতে হইবে। 

যে স্থলে কোন প্রকার পরিমাণ উল্লেখ ন! থাকে সেই স্থলেই 

পূর্বোক্ত সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। 
অরিষ্ট বিধি । অরিষ্টঃ ক্কাথ-সাধ্যঃ স্তাৎ তয়োর্মীনং পলোন্মিতং। 

অনুক্তমানারিষ্টেযু দ্রবাদ্দে।ণং গড় তুলম্। 

ক্ষৌ্রং ক্ষিসেদগ, ডাদ্ধং প্রক্ষে পং দশমাংশিকম। 
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অরিষ্ট কাথের দ্বার। প্রস্তুত হয়। ইহ1 সেবনের পরিমাণ উর্ধ 
সংখ্যা এক পল। অরিষ্ট, দ্রবোর পরিমাণ উক্ত না হইলে দ্রব দ্রব্য 

এক ভ্রোণ ও গুড়(ুলা পরিমাণ, ক্ষৌদর গুড়ের অর্ধেক, এবং প্রক্ষেপ 

নি 

৯৬ 

ঘা 

যবে 

গুঞ্জ 

মাষা 

টঙ্কেব! 

মাঝ! 

কোলে 

কর্ষে 

গুপ্জি ব। 

কর্ষে ০০, 

পলে **, 

প্রস্থতি বা! 

পলে 

কুড়বব! 

পলে 

মানিক। বৰ! 

পলে *** 

অথ মান পরিভাঁষ। । 

১১, 

৯ 

৯ 

৯ 

১ গজ । 

১ মাবা। 

১ শাণ্, ধরণ, বা টঙ্ক। 

১ কোল ক্ষুদ্ূক, বটক বা! 

দৃঙক্ণ ( তোল )। 

১ কর্ষ, স্বর্ণ, অক্ষ, বিড়াল- 
পদক, পিছু, পাণিতল, উড় 
স্বর, তিন্দুক কবল গ্রহ। 

অদ্ধ পল, শুক্তি ব অষ্টমিক। । 

মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চত্তর্থিক।, 
খিল বা ষোড়শিকাত্। 

প্রস্থতি ৷ 

১ কুডব, অষ্টমান? বা অর্ধ 

শরাব । 

মানিক বা শরাব। 

প্রস্থ (১৬৪ তোলা বা! ২ শের) 



১২৮ হৃশ্রুত | 

ও প্রস্থে র্ ১ আঢ়কপাত্র বা কস। 

৪ আটকে" তত ১ দ্রোণ, ঘট, কলস, উন্মান, রাশি, 

| লম্বন বা অর্মণ। 

ই. টোন ১. 2 ১ সুর্প বাকুস্ত। 

২ সুর্পে ০০৯ ১০১ দ্রোু বাহ বা শোণী। 
৪ দফ্রোণীতে ১. থারি, ৪০৯৬ পল। 

১৯০৭০ পলে' *** না ৬ তুলা | 

চে তুল! ৪৪ কর ক ভর ॥ 

শু দ্রধ্য সম্বন্ধে এই রূপ পরিমাণ সর্ব স্থলে গ্রাহা। কিস্তুদ্রব 

বা আতর দ্রব্য হইলে কুড়বের উদ্ধ শরাব ও প্রস্থ প্রভৃতি হইতে যত 

পরিমাণের রাশি আছে তাহদিগের নাম উল্লেখ থাকিলে দ্বিগুণ লইতে 

হইবে । ্ 

তবে তুলা নামক পরিমাণ রাশির দ্বিগুণ হইবে না, এবং কুড় 
পল প্রভৃতি রাশির নাম উল্লেখ করিয়া পরিমাণ থাকিলে, তাহ! 

বস্ততঃ প্রস্থাদি মানের অধিক হইলেও সে স্থলে দ্বিগুণ হইবে ন। 

দশম অধ্যায় । 

স্পা তেশ্রাশতা 

মহা কুষ্ঠ চিকিৎসা । 

কুষ্ঠ:রোগে মেহ-রোগে, কফ-জন্ত ট্রোগে, সন্বাঙ্গ-ব্যাপী-শোফ 

রোগে, অথবা শরীর মেদ-বিশিষ্ট হইলে, শরীর রুশ করিবার জন্ত 

পশ্চাদুক্ত সকল যোগ বলা যাইতেছে । 
বব-চুর্ণ রাত্রিকালে গোমুত্রে বাসিত করিনা বুহৎ কিলিঞ্লে 

€ ঝাতলা) রাখিবে। দিবা ভাগে সেই কিলিঞ্জে রাখিয়া শুষ্ক করিধে।। 
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এইরপ সমস্ত রাত্রি ভাবিত ও দ্রিবাতে শুঞ্ধ করিয়! কগাঁল-থগ্ডে 

(থোলাতে ) তাজিয়া শক্ত, প্রস্তত করিবে । সেই শক্ত, কুষ্ঠ-রোগী 
ব1 প্রমেহ-রোগী গ্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে শালসারাদ্ির কষায় সহযোগে 

অথবা কণ্টকী-বৃক্ষের কষায় সহযোগে, এবং ভন্লাত ক, চক্রমার্দ, অব- 
সঙ্গ (সোমরাজ ) অর্ক চিত্রক, বিডঙ্গ ও মুস্ত এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ 

পূর্বক পান করিবে । এই প্রকার সালসারাদির কষাঁয় আরগ্ধধাদির 

কষায় অথবা গোময়-রস সহযোগে ষব ভাবিত করিয়া শক্ত, প্রস্তত 

করিবে। তাহাতে পুর্ববোক্ত ভল্লাতক প্রভৃতির চুর্ণ প্রয়োগ করিবে, 

ও খদির, অশন, নিম্ব, রাঁজবৃক্ষ, রোহিত অথব1 গুড়,চি, ইহাদের 

কোন একটার বাথ সহযোগে ও দাড়ি বেতসের রস সহ শর্করা মধু 
ও দ্রাক্ষা যোগে মধুর করিয়া এবং সৈন্ধব-লবণাক্ত করিয়া পাঁন 

করিবে। সকল প্রকার অর্থাৎ গোধুম প্রভৃতির শক্ত, এইরূপে 
প্রস্তত কর! যায়। যব-নির্ষম্মিত বিবিধ প্রকার ভঙক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তবত 

করিয়। ভোজন করিবে। গোধূম বেণুষব প্রভৃতিরও এই নিয়মে 

থাদ্য প্রস্তুত করিবে। 

অতঃপর অরিষ্ট বল! যাইতেছে । পুতিক, চব্য, চিত্রক দেবদারু; 

শ্তামালত।, দস্তী ও ত্রিকটু, প্রত্যেকে ছয় পলিকাঃ বদর এক কুড়ব ও 

ত্রিফল। এক কুড়ব, এই সমস্ত চূর্ণ'করিবে। তদনস্তর পিপপ্লী মধু ও 

ঘ্বতের দ্বার ত্বৃত পাত্রের অভ্যন্তর-দেশ লেপন পূর্বক অগ্রে সংস্কৃত 

করিয়। রাখিবে। পরে সেই পাত্রে সপ্তোদক তিন কুড়ব, লৌহ 
র্ণ অদ্ধ কুড়ব, গুড় অর্ধ তুল! (১) পরিমাণে, ও পৃর্মোক্ত ছুর্ণ একত্র 
নিহিত করিবে। অনন্তর সেই পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়। ষবরাশির মধ্যে 

স্থাপন করিয়! সপ্ত রাত্রি উপেক্ষা ভ্লরিবে। পরে সেই অরিষ্ট যথাসাধ্য 

পান করিবে । ইহাতে কুষ্ঠ মেহ মেদ, পা রোগ ও শোথ আরোগ্য 

(3১) খুলা ১** এক পল অথবা *** শত তোল।। 
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হয়। এই রূপে সালসারাদি ন্তগ্রোধাদ্রি অথব! আরপ্বধার্দির অরিষ্ট 

প্রস্তুত করিবে। ও 

অতঃপর আঁসবের প্রকরণ বল! যাইতেছে । (িলাশের ক্ষীর পরি- 

শ্রুত করিয়! উ্চ করিবে । শীতল হইলে তাহার তিন ভাগ ও ফাণিত 

ছই ভাগ একত্র করিয়া অরিষ্ট কল্পের প্রণাঁলীতে প্রস্তত করিবে। এই 

রূপে তিল প্রভৃতির ক্ষারে, সালসারাদি স্গ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদ্ির 

ক্ষারে, অথবা মৃত্রে আসব প্রস্তত করিবে। 

অতঃপর স্থরার প্রণালী বলা যাইতেছে । শিরীষ ও খদিরের 

কাষ্ঠ, শতমূলি ব্রাহ্মী কোশাতকী, এই সকল একত্র করিয়া কষায় 
প্রস্তুতের প্রণালীতে পাক করিয়। সেই জল গ্রহণ করিবে । মণ্ডোদক 

স্বরূপ সেই জলে সুরাবীক্গ পিষিয়। মিশ্রিত করিবে । পরে ষথোন্ত 

বিধানে স্থরা প্রস্তত করিবে। শালসারাদি ন্গ্ৰোধাদি অথবা আরগ্বধাদি 

গণেও এই প্রণাঁলীতে সুরা প্রস্তত কর! যায়। 

অতঃপর অবলেহ প্রকরণ বলা যাইতেছে । খদির আসন নিম্ব 
রাঁজবৃক্ষ সালসার, এই সকল বৃক্ষের সার নির্মল রূপে চূর্ণ করিয়া, এই 

সকল বৃক্ষের কাথ সহযোগে পাক করিবে । পাক অতিশয় তরল ন! 

থাকিলে বা! অতিশয় গাঁড় না হইলে, অবতারিত করিবে । প্রাতঃ- 

কালে অভুক্ত অবস্থায় করতল পুর্ণ ওঁষধ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন 
করিবে । শাঁলসারাদি স্গ্রোধাদি গণস্থ দ্রব্যেরও এই প্রণালীতে 
অবলেহ প্রস্তত হয়। 

অতঃখর চূর্ণ প্রকরণ বলা যাইতেছে । লালসারাদির সার চূর্ণ এক 
প্রস্থ অগ্রে আরগ্ধধাদির কষায়ে পুনঃ পুনঃ অভিষেচন ও শুষ্ক করিয়।, 
পরে সালসারাদির কষায় তাহাতে পান করাইবে। এই রূপে 
স্তগ্রোধাদির ফল ও পুষ্পের কষাঁয়ে আরগ্ধাদির চূর্ণ প্রস্তত 
করিবে। 

অতঃপর অয়স্কৃতি বিধি ৰল। যাইতেছে । তীক্ষ ও হৃক্ম লৌহ-পত্র 
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সমস্ত লবণ-বর্গে প্রদিপ্ধ করিয়া গোময়ের অগ্রিতে প্রতপ্ত করিবে। 

অত্যর্থ তপ্ত হইলে ত্রিফলা ও সালসারাদির কষায়ে অভিষেচন পূর্বক 

সেই তাপ নির্বাপিজকরিবে। এই রূপ ষোড়শ বাঁর করিয়া অবশেষে 
থদির কাষ্ঠের অঙ্গারে তপ্ত করিবে । পরে শীতল হইলে সেই সকল 

লৌহ পত্র সুক্ষ রূপে চর্ণ বথা-সাধ্য পরিমাণে দ্বত মধু সহযোগে ভোজন 

করিবে । তাহ। জীর্ণ হইলে ব্যাধি অনুসারে যে রূপ ভোজন করা 

কর্তব্য, অগ্্র ও লবণ বর্জন করিষা সেই রূপ আহার করিবে । এই 

রূপে চ্কুল! পরিমাণ চূর্ণ সেবিত হইলে, কুষ্ঠ মেহ মেদ শোঁথ পাওুরোগ 

উন্মাদ ও'অপন্মার আরোগ্য হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকে । 

এই রূপ প্রত্যেক তুল। পরিমাণ সেবনে এক শত বৎসর করিয়া আঘু 

বৃদ্ধি হয়।, ইহাতেই সকল প্রকার লৌহেরে অয়স্কৃতি-বিধান বল! 

হইল । 
তপ্ত লৌহ-পিও পলাশ-কাষ্ঠের দ্রোণীতে রাখিয়া! ত্রিবৃৎ শ্তাম। 

অনিমস্থ নবমালিক। শত্ঘীনী অকেবুক লোধ ত্রিফল। পলাশ ও শিরীষ, 

এই সকলের রসে অভিষেচন কবির। নির্বাপিত করিবে । এই রূপে 

তিন সপ্তবার তপ্ত ও নির্বাপিত করিয়া, অবশেষে & সকল রস এ 

পিণ্ডে অভিষেচন পুর্বক স্থালী-মধ্যে রাখিয়া গোমক়-অগ্থিতে পাক 

করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিপ্রপ্যার্দি চূর্ণ দ্বত ও মধু প্রত্যেকে 
লৌহপিণ্ডের দ্বিগুণ পরিনাণে স্থালীর মধ্যে দিবে। তদনস্তর চতুর্থাংশ 
থাকিতে ত্বৃত প্রভৃতি সকল দ্রব-পদার্থ স্থালী হইতে শ্রাৰিত করির! 

লইবে। পরে সেই দ্রব্য শীতল হইলে, পুনর্বার লৌহ-পঞ্র সমস্ত 

অগ্রিতে তগ্ত করিয়া তাহাতে'নিক্ষেপ করিবে । শীতল হইলে লৌহ- 
পাত্রে নিহিত পূর্বক মুখ রুদ্ধ করিয়৪ রাখিবে। এই দ্রব-ওধধ যথা- 
সাধ্য শুক্তি ব1 প্রকুঞ্চ পরিমাণে (১) সেবন করিবে । জীর্ণ হইলে 

ব্যাধি অনুসারে ভোজন করিবে । এই অয়স্কৃতি-বিহিত ওষধ দ্বার! 

(১) পরিভাষা দ্রষ্টব্য । 
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অসাধ্য কুষ্ঠ-রোগ, প্রমেহঃ দেহের স্থলত1» শোথ ও অগ্রিমান্দ আরোগ্য 
হয়। বিশেষতঃ ইহা রাজযক্ক। রোগে প্রযো্য। ইহার দ্বার শত 
বর্ম আযুহয় | ॥ 

লৌহ্-পত্র সমষ্টি তপ্ত করিয়! পলাঁশ-কাষ্ঠের দ্রোণী-মধ্যে স্থাপন 

পূর্বক সালসারাদির কাথ সেচন করিয়। নির্বাপিত করিৰে। কলসী 

মধ্যে ত্র কাথ সেচন করিযা অন্নিতে শুক হইলে, পিপ্ল্যাদি-চর্ণ গুড় 
ও মধু প্রত্যেকে লৌহের সমভাগে লৌহ সমেত সেই কলসী-মধ্যে 
নিহিত করিবে । পরে এক মাস বা এক পক্ষ কাল উপেক্ষ। করিয়া 

যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে । ইহাকে মহৌষধ-অয়স্কৃতি বলে। 

এই রূপে ন্যগ্রোধাদি বা রেবতাদিগণেও অয়স্কৃতি প্রস্তত করা যায়। 

অতঃপর থদির-প্রকরণ বল! ষাইতেছে। প্রশস্ত-দেশ-জাত, কীট- 
কর্তক-অন্ুপহত, মধ্যম-বয়স্ক খদ্দির বৃক্ষের চতুর্দিক খনন পূর্বক, তাহার 

মধ্য-মূল ছেদন করিয়। লৌহ-কুস্ত মধ্যে এ রূপ ভাবে রাখিবে যেন 
তাহার রস নিঃস্যত হয়। অনস্তর সেই কলসী গোময় ও মুত্তিকাতে 

হেপন করিয়া গোঁময়-মিশ্রিত কান্ঠের জাল দিরে। কলসীতে জাল 
দিলে সেই কাষ্ঠের রস নিঃস্থত হইয়৷ অধোভাগে পড়িতে থাকিবে। 

সেই নিঃস্ত রসে পাত্র পূর্ণ হইলে; সেই রস গ্রহণ করিয়া! অন্য পাত্রে 
নিহিত পূর্বক মুখ রুদ্ধ করিয় রাখিবে। যথাসাধ্য পরিমাণে সেই 

রস, আমলকী-রস ঘ্ৃত ও মধু সহযোগে প্রতাহ সেবন করিবে । জীর্ণ 

হইলে ভল্লাতক-বিধানে (১) আহার বিহারাদি করিবে। এই রস 

এক প্রস্ক' পরিমাণে ক্রমশং সেবন করা হইলে এক শত বর্ষ আয়ু বৃদ্ধি 
হয়। 

এক তুল! পরিমিত থদির কাঙ্$এক দড্রোথ পরিমিত জলে পাক 
করিয়৷ ষোড়শাংশ থাকিতে নামাইয়! পাত্র-মধ্যে মুখ রুদ্ধ করিয়। 
রাখিবে। আমলকী-রস মধু ও ঘ্বতত সহযোগে সেই ক্কাথ যথাসাধ্য 

(১) ভল্লতক-বিধান অশ চিকিৎসার ভ্রষ্টব্য। 
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পরিমাণে প্রতিদিন পাঁন করিবে । সকল প্রকার বৃক্ষ-সারের কল্পের, 

এই প্রকরণ জানিবে। . রঃ 

থদির-কাষ্-চূর্ণ জুখব। খদির-কাষ্ঠের কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান 

করিবে; অথবা খদির কাষ্টের কাথে মেষী-ছপ্ধের স্বত পান করিবে । 
অথব! প্রতি দিন প্রাতঃকাঁলে গুলঞ্চের রস ব1 ক্কাথ, কিম্বা সেই রস্ 

বা কাথ-সিদ্ধ-্বত পান করিবে। অপরাহ্ন কালে দ্বতাক্ত অন্ন 
আমলকীর যৃষ পহযোগে ভোজন করিবে। এক মাঁদ এই নিয়ম্ 
অবলম্বন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

কৃষ্ণ-তিলের তৈল, ভল্লাতক-তৈল, আমলকী রস ও দ্বত প্রত্যেকে 

এক দ্রোণ, শালসারাদির কষায়, ত্রিফল! ত্রিকটু, পরুষ ফলের মজ্জাঃ 
বিড়ঙ্গ ফলের সার, চিত্রক অর্ক অবন্তজ হরিদ্র। ত্রিবৃৎ দত্তী ইদ্রঘন 

বষ্টমধু অতিবিষ! রসাঞ্জন প্রিরঙ্ু, প্রত্যেকে এক প্রস্থ একত্র ন্নেহ- 

পাকের প্রণালীতে (৯) পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে শ্রাপ্তিত 

করিয়া কলসে মুখ ক্ুদ্ধ করিয়। রাখিবে। তদনস্তর শরীর সংশোধিত 
করিয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শুক্তি পরিমাণে মধুসংযোগে এই ঘ্বত 

সেবন করিবে । জীণ হইলে, খদির-ক্কাথে পাক করা অন্ন ঘ্বতাক্ত 

করিয়], লবণ-বঙ্জিত মুগ ও আমলকঘূষ সহযোগে ভোজন করিবে, 

ও খদিরোদক তেবন করিবে । *এই নিয়মে এক দ্রোণ পরিমিত 

পূর্বোক্ত ঘ্বত সেবন করা হইলে সকল প্রকার কুষ্ঠ হইতে মুক্ত, শুদ্ধ- 
দেহ, ম্বতিমান্ অরোগী ও শত বৎসর আয়ু বিশিষ্ট হয়। 

স্থরা মন্থ আনৰ অরিষ্ট লেহ চুর্ণ ও অয়স্কৃতি,% ইহাদিপ্রের যে রূপ 
প্রণালী বল। হইল, তদনুসারে বুদ্ধিমান বৈদ্য বিবিধ প্রকার সেই 
মত ওষধ প্রস্তত করিবেন। 

(১) স্গেহ পাকের প্রণালী পরে একাত্রংশ অধ্যায়ে বল৷ যাইবে। 

১২ 



১০ স্থশ্রুত। 

একাদশ অধ্যায় । 

প্রমেহ চিকিৎসা । । 

প্রীমেহ ছুই প্রকার, হজ ও কুপথা-জন্য। মাতা পিতার বীজ- 
দোঁষ-জন্য হইলে সহজ, এবং অহিতকর আহারে জন্মিলে অপথ্য-জম্য 

বল] যায়। উভয় প্রকার প্রমেহেরই প্রথম উপদ্রব, শরীরের শত] 

রুক্ষতা, অল্প আহার করা, পিপাস। ও বেগে পরিসরণ করা। উত্তর 

কালের উপদ্রব, দেহের স্থুলত।) ্সিগ্ধতা, অধিক আহার; শষা।-প্রিয়তা, 

আলন-প্রিয়ত1 বা নিদ্রা-শীলতা । এই সকল লক্ষণই প্রায় ঘটে। 

কূশ হইলে অন্পপানের নিয়মের দ্বারা, ও স্কুল হইলে উপবাসাদি কার্শ- 
কর ক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎস। করিবে । : 

সৌবীরক ( কাণ্জী ) তৃষোদক €১) শুক্ত 'মৈরেয় সুরা আসব ছুগ্ধ 
জঞ্জ তৈল দ্বত ইক্ষুবিকাঁর, দধি পিষ্টান্ন অল্ন পানক (২) গ্রাম্য ব! 

অনুপ-দেশে জাত পশুর মাংস, সকল প্রকার প্রমেহ রোগেই এই 
সকল আহার বর্জনীয় । 

শালি ষষ্টি যব গোধুম কোদ্রব উদ্দালক, এই সকল পুরাতন হইলে 
ভক্ষণ করিবে । চণক আঢ়কী কুলথ মুদগ, অথব1 নিকুস্ত-তৈল, 

ইচ্ুদি-তৈল, দর্ষপ-তৈল বা তিসির-তৈল, সহযোগে পাক করা তিক্ত 

বা! কযায় রস-বিশিষ্ট শাক, মুত্ররোধকারী জাঙ্গল মাংস;ও অপর যে 
সকল দ্রবো মেদ শুষ্ক হয় সেই সকল দ্বত-হীন পাক করিয়1 অস্্ রস 
ধর্জিয়া ডোজন করিবে। 

প্রমেহ রোগিকে প্রথমতঃ ন্লিগ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত ফোন প্রকার 

তৈলের দ্বার! ব৷ প্রিয়ঙ্থ আদি-সিনদ (৩) দ্বতের দ্বার]! নিশেষে বমন 

যব; জলে নিক্ষেপ করিলে তৃষোদক হয়। 
(২) শর্কর! মিম্বুরদ ব৷ ধান্যান্ন যু পৰ্করন। 
€ ৩) প্রিরঙ্গ।দি গণবর্ণায় দ্রঈটবা। 



স্শ্রচত। ৯৩৪ 
করাইবে ও বিরেচন করাইবে। বিরেচনের পর সুরসাদির ক্ষত্বায়ের- 
দ্বারা আসন্তাপন করিবে। শরীরে .দাহ থাকিলে, স্নেহ-বর্জিত 
নাগ্রোধাদির কযায়েঃশুঠী তত্রদারু ও মুক্তা গরক্ষেপ পূর্ববক মধু সৈন্ধর্থ 
যোগে পান করাইবে। তদনভ্তর বিশুদ্ধদেছ হইলে, হরিদ্রা আম: 
লকীর রদ মধু যোগে পান করাইবে। অথব1, ত্রিফলা রাজ- 
গুমুক দেবদারু ও মুস্ত ইহাদ্িগের একত্র যোগে কষায়) বা শাল 

কম্পিল্প, মুষক একত্র যোগে অক্ষ পরিমিত কল্ক, অথবা হরিদ্রাযুস্ত 

আমলকীর রস মধু-সংযোগে মধুর করিয়৷ পাঁন করাইবে। অথন। কুটজ 

কপিথ রোহিত বিভীতক ও সপ্তপর্ণপুষ্প একত্র যোগে কল্ক অথব! 
নিষ্ব আরগ্বধ সপ্তপর্ণ মুর্বা কুটজ সোমবৃক্ষ বা পলাশ, এই সকল বৃক্ষের 

ত্বক পত্র মূল ফল ও পুষ্প একত্র যোগে কষায়, এই পঞ্চ প্রয়োগের 

দ্বারা সকল গ্রকার প্রমেহের শাস্তি হয়। 

অতঃপর বিশেষ করিয়! বল! যাইতেছে । উদ্দক-মেহে পারিজাত 

কষায়, ইক্ষু-মেহে জয়স্তী-কষায়, সুরা-মেছে নিশ্ব-কষাঁয়, সিকতা! মেছে 

চিত্রক কষায়, শনৈঃ-মেহে খদ্ির-কষায়, লবণ-মেহে পাঠা ও অগুরু 

একত্র যোগে কষায়, পিষ্ট-মেহে হুরিদ্রা দারু-হরিদ্রা একত্র যোগে 

কষায়, সান্দ্--মেহে সপ্তপর্ণ কষায়, শুক্রমেছে ছূর্ব! শৈবল প্লব হঠ 

করঞ্জ কসেরুক একত্র যোগে কষাম্ব, অথবা ককুভ ও রক্ত চন্দন একত্র 

যোগে কষাক়, ফেণমেহে ব্রিফল। আরগ্বধ ত্রাক্ষা, ইহাদিগের একত্র 

যোগে কযায় মধুসহযোগে পান করাইবে। কফজন্য মেছে শেষোক্ত 

দুই কষায় অধিক পরিমাণে মধু-সংঘোগে মধুর করিয়! পান, করাইবে। 
পিত-জন্য নীল মেহে শালপারাদি কষায়, অথবা অশ্বথ-কষায়, 

হরিদ্রামেছে রাজবৃক্ষ কষায়, অগ্র্কমহে মধুংমিশ্রিত ন্যগ্রোধাদি কষায়, 

ক্ষার-মেহে ভ্রিফল! কষায়, মঞ্জিষ্ঠা-মেহে মণ্তিষ্ঠা ও চন্দন একত্র যোগে 
কষায়, শোণিত-মেহে গুড়চি তিন্দুকাস্থি (গাবের আঁটি) খর্জ,র ও 
গভ্ভারী একত্র যোগে কষায় মধু সংযোগে পান করাইবে। 



স্শ্রু্ত | 

২ অভঃপর অপাধ্য প্রমেহরোগ যাপ্য রাখিবার জন্য যোগ বলা 
'হ্বাইতেছে। সর্পিমেহে কুষ্ঠ কুটউজ পাঠ! হিহ্থু কটুকী, ইহাদিগের 

কল্ক, গুড়,চি ও চিত্রকের কষায় * সহযোগে পা করাইবে। বসা" 

মেহে অগ্নিমগ্থ বা শিংশপার কথায় পাঁন করাইবে। ক্ষৌত্র-মেহে 
খদির ব! গুবাক কষায়, হস্তি-মেহে তিন্দুক কপিথ শিরীষ পলাশ পাঠা 

মূর্বা ছরালভা একত্র যোগে কষায় মধু-সংযোগেঃ এবং হস্তি অশ্ব 

শৃকর গর্দভ উদ্ী ইহাদ্িগের অস্থির ক্ষার সেবন করাইবে। প্রমেহে 
জ্বাল! থাকিলে, জলীয় কন্দ ওদুপ্ধ সহ যবাগু প্রস্বত করিয়া মধু 

যোগে সেবন করাইবে। | 

তদনস্তর প্রিয় অনস্ত। যৃথিকা (যুইপুষ্প) পদ্মা ('বামুন হাটা) 

লোহিতিক। (বরাক্রাস্ত) অশ্বষ্ঠা (আকনাদি) দাড়িম-ত্বক শালপন্গী পদ্ম 

তুঙ্গ (পুক্লাগ) নাগকেশর ধাতকী ৰকুল শাল্মলী শ্রীবেষ্ট (টারপিণ) মোচ- 

রদ (শ্বনাঁম খ্যাত) ইহাদিগের একত্র যোগে অরিষ্ট অয়ন্কৃতি অবলেহ ও 
আদব প্রস্তত করিবে। অথব! শূঙ্গাটক গিলোড্য বিস মুণাল কসেরুক 

বষ্টিমধু আত্ম জন্থু অসন অর্জুন কটুঙ্গ [শোন। বৃক্ষ) রোধূ ভল্লাতক চর্- 

বৃক্ষ গিরিকর্ণিক1 শীতশিব (শৈলজ) নিচুল (হিজ্জল বৃক্ষ) দাড়িম অজ- 

কর্ণ (অপন) হরিবৃক্ষ রাজাদন গোপঘণ্টা (শেয়াকুল) বিকষ্কত (বৈচি 

বৃক্ষ), এই সকল একজ্র যোগে অরিষ্ট'অবলেহ আদব অযস্কতি প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিবে। বান নির্মিত বিবিধ ভক্ষা দ্রব্য বাবহার করিবে। 

অথব! পুর্ববোস্ত সকল দ্রব্যের কষায়ে ষবাগু প্রস্তত করিয়৷ রোগীকে 

পান করাই€ব। "সর্বদ| অধিক পরিমাণে মধু বা! অন্ত প্রকার আসব, 

পাঠা চিত্রক ও হুরীতকী যোগে গাঢ় করিয়। পান করাইবে, অথব। 

মধুর আসব পান করাইয়া, অঙ্গার-শূলীর দ্বারা যে সকল জক্ষ্য প্রস্তত 
বিজনিিনিযিয়ারি রানির ররর হাহাকার 

* সুশ্রুত মতে কথায় যে রূপে প্রস্তত করিতে হয় তাহা পরে একত্রিংশ 

অধ্যায়ে বল। যাইবে। 



স্শ্রুত | ১ 

হয় তাহাই অবদংশ স্বরূপে ব্যবহার করাইবে (১)। মধু কপিখ ৪ 
মরিচ সহযোগে পানীয়ও সেবন করছেবে। উদ্ী অশ্বতর ও গর্দভের 
পুরীষ-চূর্ণ ভক্ষ্যদ্রবয হযোগে সেবন করাইবে। হি্থু সৈদ্ধব ও সর্ষপ 
চূর্ণ সংযুক্ত যৃষের সহযোগে ভোজন করাইৰে। অবিরুদ্ধ রস সংযোগে 

পন ভোজন করাইবে। মেহ বৃদ্ধি হইলে, ব্যন্নাম, যুদ্ধ ক্রীড়া, গজ 

তুরঙ্গ রথ পদাতির দ্বার ভ্রমণ, এবং অন্তর উপান্ত্র সঞ্চালন কর্তব্য । 

রোগী নির্ধন ও নিঃসহায় হইলে পাছুক1 ও ছত্র পরিত্যাগ পূর্বক 

ভিক্ষাহারী ও সংঘতাত্মা হইয়া শত যানের অধিক ভ্রমণ করিবেচ। 
শ্টমাক'নীবার আমলক কপিখ হিন্দুক অশ্মন্তক ফল আহার করিয়! 

সর্বদ| মগের সহবান করিবে, ও সর্ব গে! ব্রাহ্মণের অনুগামী হইয়! 
গোমুত্র ৪ গোমর তক্ষণ করিবে । ইতর লোক কূপ খনন করিবে । 
রোগী কণ হইলে তাহার শরীর রক্ষা যাহাতে হয় এরূপকরিবে। 

নির্ধন ব্যক্তি বৈদ্যের আদেশানুসারে সকল কার্য করিবে । তাহ! 

হইলে এক বৎসরের মধ্যে প্রমেহ রোগ হইতে মুক্ত হইবে। 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

অথ প্রমেহ প্িড়ক চিকিৎসা । 

সরাধিক1 প্রভৃতি (২) নয় প্রকার পিড়কার বিষয় পুর্বে বল! 

হইয়াছে । বলবান ব্যক্তির অগভীর কোমল অল্প যাতনাবিশিষ্ট ব্রণ 

হইয়] শীঘ্র পাকিয় 2েদ হইলে সহজে আরোগ্য হয় & 
প্রমেহের পুর্বরূপে_ (১০) উপবাস করিনে, এবং কষায় রস ও 

(১) লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়। তুপ্ত মঙ্গারে যে. সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় 

তাহাই আসব পানের পর অবদংশ অর্থাৎ গজর বা চাটনী স্বরূপে ব্যবহার 
করিবে । 

(২) নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য । 

(৩) নকল রে'গের পুর্ব লক্ষণ নিদান স্থানে ভ্রষ্টব্য। 
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জাযুর মেবন করিবে। এরপ প্রতীকার না করিলে ও মধুর জরধ্য 
গ্নাহার করিলে; মুত্র স্বেদ ও শ্নেম্ মধুর ছয় ও প্রমেহ রোগ. প্রকাশ 

পাকস। রোগ প্রকাশ হইলে, বমন বিরেচনের দ্বার সংশোধন'করিবে। 

এরূপ প্রতিকার না করিলে সকল দোষ বুদ্ধি হইয়া মাংস শোণিত 

দূষিত" করিয়া শোফ বা অন্ত প্রকার উপদ্রব জন্মায় । এ অবস্থা 

ঘটিলে, শোফ প্রভৃতির যে রূপ প্রতিকার বল। হইয়াছে সেই সকন 
প্রতিকার করিবে, ও রক্ত মোক্ষণ করিবে । এ অবস্থায় প্রতিকার ন! 

করিলে শোফ বৃদ্ধি হয়, এবং যাতনা ও দাহ জন্মে। শোফ বৃদ্ধি 

হইলে শন্ত্রক্রিয়া ও বুণ-রোগের 'সপরাপর প্রতিকার কর্তব্য। তাহা 

না করিলে পিড়কার অন্যন্তর দেশ আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া! পুয় 
নির্গত হইতে থাঃক। তাহাতে বৃহত্-মুখ হুইয়। ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়। 

অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব প্রমেহ রোগে প্রথমেই চিকিৎসা করা 

কর্তব্য। 

| ধাস্বন্তর ঘ্বত। 

ভল্লাতক নিন্ব জল-পিপ্পলীর মূল উদকীর্ধ্য (ডহর করঞ্জ) বর্ষা 

( পুনর্ণবা ) পুনর্ণবা চিত্রক শঠি সহী বরুণ পুক্ষর (কুষ্ঠ) দক্তী হরীতকী 
প্রত্যেকে দশ পল; যব কোল ও কুলথ কলাই প্রত্যেকে এক 

প্রস্থ এক ফ্রোণ পরিগণিত জলে কাথ প্রস্তত করিবে, চতুর্থাংশ 

থাকিতে তৎসহযোগে এক প্রস্থ ঘ্বৃত পাক করিবে। বচ ত্রিবৃৎ 
ক্ষষ্পিল ভারী (বামনহাটি) নিচূল [ খেতস ] শুগ্ী গজপিপ্পলী বিডৃঙগ 

ও শিরীষ/ ইহাদ্দিগেব প্রত্যেকের অর্ধ পল লইয়। কন্ধ প্রস্তুত পৃব্বক 
তাহার সহিত পাক করিবে । ইহাতে মেহ শো কুষ্ঠ গুল্ম উদর অশ 
বিদ্রধী ও পিড়কা-মেহ মারোগ্য হয়। ইহার নাম ধান্বস্তর ঘ্বৃত। 

মধুমেহ-রোগীর সহজে বিরেচন হয় না, কারণ, তাহাদ্িগের সমস্ত 

শরীর মেদে ব্যাপ্ত। অতএব তাহাদিগকে বমন বিরেচনের জন্য 

ভীক্ষ ওষধ প্রয়োগ করিবে । উপজ্রব-বিশিষ্ট পিড়ক1 জন্মিলে, সকল 



হশ্রচত | সানির 

প্রকার প্রমেহ রোগেই স্বেদে ও শ্লেম্সাতে মধুর রম ও মধুর গঙ্চ 
জ স্ব» ত২কালে সামান্ভতঃ মেহ-'মাত্রকেই মবুংমহ বগা বা: 

মধুমেহকজাগীকে কর্নাচ শ্বেদ বিধান করিবে না। কারণ মেদ-বহুণ্ণ 

প্রবুক্ত তাহাদিগের দেহ স্বেদ-কর্তৃক শীর্ণ হইয়। যায়। প্রমেহ রোগীর 
শরীর স্ুল অথচ ছুব্বল হইলে, দোষের উদ্ধ গাত হয় না। এই কারণে 
মধুমেহে সমস্ত দোষ শরারের অধোভাগে সঞ্চরণ করিয়া পিড়কা 

জন্মায়। অপক্ক পিড়ক1 শোফের শ্ায় পাকিয়। উদ্ভিলে, ব্রণের গ্তায় 
প্রতিকার করিবে। ব্রণের রোপনদির জন্ত ষে নকল তৈল বিহিত 

হইয়ছে তাহাও ইহাতে প্রয্বোগ করিবে । পিড়ক ব্রণের উৎ- 

সাদনার্থ আরগ্বধাদির কথায়, পরিষেচনে সালসরাদির কষায়, ও পান 

ভোজনে, পিপ্পল্যাদির কধায় ব্যখহাঁদ করিবে । পাঠা চিত্রক 

শাঙ্গ ই। বৃহতী ক্ষুদ্র (কণ্টকরী) সাব! সোমবক্ক (শুরু খদির) 

সপ্তপণ আরগ্বধ কুট, হহা(দগের মুল চুণ কপিয়। মধু মাশ্রত পুর্ব 
সেখন করিবে । সালপারা।দর বখের কষায় পাক করিয়। চতুর্ধাংশ 
থাকিতে অবতারধত করিয়া আবিত কগির। লইবে। সই ক্কাথে 

আমলকী প্রিরস্কু দপ্তী কৃঞ্চা়ন ও তাত্র ইহাদিগের চুণ নিক্ষেপ করিয়, 

পুনর্বার পাক করিবে । পাক ন। হইয়। অবলেহ্র ন্যায় হুইলে, 

অবতারিত কিয় কলপী রুদ্ধ কিয় পাখিবে। তদনস্তর যণাপাধ্য 

পরিমাণে সেবন করিবে । ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয় । 

নবায়ন চূর্ণ। 
ত্রিফণ। চিত্রক ত্রিকটু বিড়ঙ্গ মুস্ত প্রত্যেকে নয় "ভাগ, (১) 

ইঞ্গাদিগের একত্র যত পরিমাণ হইবে তাহার তুল্য কৃষ্ণ লৌহ চূর্ণ। 
সমস্ত একত্র করিয়া ঘ্বৃত-মধু ধ্ংযোগে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন 
করিবে । ইহার নাম নবায়স চূর্ণ, জঠর রোগের শাস্তিকর, মন্দাথির 

(১) প্রত্যেকে নয় কর্ষ ব। পল মর্থাৎ মনভাগ। 
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উদ্দীপক, অর্শ শোফ পাু কুষ্ঠ অজীর্ণ কান শ্বাস ও প্রমেহ রোগের 
'প্রতিবাধক। 

সালসারাঁদির কাথ পাক করিয়া চত্তর্থাংশ থাব্জিতে পরিক্রুত করিয়' 

লইয়া শীহল হইলে মধু ও স্বর্ণমাঙ্গিক প্রক্ষেপ করিয়! পাঁন করিবে । 

লোহারিষ্ট। 
গুড় সংশোধিত করিয়া (১) ফানিতের ন্যায় পাক হুইলে 

পিপ্পল্যাদির চুর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । পবিত্র ও দৃঢ় কুস্ত ঘ্বতে 

ভাবিত করিয়া পিঞ্সলী চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া! তাহার অভ্যন্তর- 
দেশ লেপন করিবে । অনন্তর তীক্ষ লৌহের (২) সুক্ষ স্থগ্ম পত্র 

সমস্ত পুনঃ পুনঃ খদ্দিরাঙ্গারে তপ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই গুড়ে 
নিমজ্জিত করিবে । পরে সেই গুড় লৌহ-পত্র সমেত উক্ত কলসে 

রাখিয়া, তাহার মুখ উত্তম রূপে অবরোধ করিয়া যবরাশির মধ্যে 

স্থাপন করিবে। তিন বা চারি মাস পরে সেই সমস্ত লৌহপত্র ক্ষয় 
হইয়া ওবধে রস জন্মিলে, প্রতিদিন যথ। পরিমাণে সেবন করিবে 

ইহাতে স্থুল শরীর কৃশ হয়, অগির দপ্ডি হয়, শোফ গুল্ম কুষ্ঠ মেহ 

পাও প্লীহোদর বিষম জর ও নেত্রের অভিষ্যন্দ রোগের নিবৃত্তি হয়। 

ইহাকে লোহারিষ্ট বলে-_-মন্যর্থ গুণকারী। 

প্রমেহ রোগীর মৃত্র পিচ্ছিলতা৷ ও. অবিলত। শৃনাঃ নির্মল তিক্ত 

ও কট রস বিশিষ্ট হইলে, রোগ আরোগ্য হইয়াছে বল! যায়। 

এয়োদশ অধ্যায় । 
০0৯১৩ 

মধুমেছ চিকিৎস। 

প্রমেহ রোগ মধুমেহতা প্রাপ্ত হণুয়! প্রবুক্ত বৈদ্যকর্তক পরিত্যক্ত 

হইলে, নিম্নলিখিত যোৌগের দ্বার তাহার চিকিৎস। করিবে । জ্যেষ্ঠ 

(১) গুড় নংশোধন করা, গাদ কাটান অথব। নির্দল করা 

€২) তীক্ষ-লোহ অথব! ইম্প।ত বলা যার 
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মাসের সূর্য্য কিরণে পার্ধতীয় শিলা তাঁপিত হইলে, তাহা হতে 

জতুর ন্যায় রস প্রক্ষত হয়। তাহাকে শিলা হর্ন সুর ব্যাধির 
বিনাশক। তাহাকে যে ত্রপু (রাড) লৌহ প্রভৃতি ছয় প্রকার 

(১) ধাতুর সার ভাগ আছে, তাঁহ1 সেই সকল ধাতুর শ্ব স্ব গন্ধের" 

দ্বার জান! যায়। এই জন্য ইহাকে ষড়যোনি বলে। জতুর ন্যায় 
গ্রভ! বিশিষ্ঠ এই শিলাজতু লৌহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার রন ও 
বীর্ধ্য লৌহের ন্যায়। ব্রপু সীদ অয়স্ প্রভৃতি ধাতু যে রূপ উত্তরোত্তর 

শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের প্রয়োগে গুণ ৪ সেই রূপ উত্তরোত্তর অধিক হইয়া 
থাকে। যে সকল শিলাজতু তিক্ত কটু কষায় সারক, কট্পাঁকি, 
উষ্ণবীর্যা শে(ষণ-কর ছেদন-কর, তাহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গুরু শিপ 

ও শর্করা-হীন শিলা-জতুই উৎকৃষ্ট, এবং যে শিলাজতু গোমুত্র-গান্ধী 

তাহাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সেই শিলাজতু প্রাতঃকালে সারগণের 
(২) দ্বারা ভাবিত করিয়া সারোদকে (৩) নির্মল রূপে পিষিয়! 

যথাসাধ্য সেবন করাইবে। জীর্ণ হইপে জাঞ্লরস যোগে অন্ন ভোজন 
করাইবে। এই অমৃত তুল্য গিরিজাঁত ওষধ তুলা পরিমাণে সেবন 
কর হইলে, দেহের বর্ণ ও বল জন্মে, মধুমেহ আরোগ্য হয়, ও অজর 
অমরের ন্যায় এক শত বৎসর জীবিত থাকে । এক এক তুল! 

সেবনে এক এক শত বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হয়, এবং দশ তুলা পরিমাণে 

সেবন করিলে সহস্র বসব আয়ু হয়। ইহাতে ভল্লাতক বিধনে 

আহার আচার কর্তব্য। মেহ কুষ্ঠ অপন্মার উন্মাদ শ্লীপদ বিষ-রোগ 

শোষ শোফ অর্শ গুল পাঁও,ও বিষমজ্র, শিলাজতু সেবনে এই সকল 
শীঘ্বই নাশ হয়। শিলাজতু সেবনে আরোগ্য না হয় এমন রোগই 

(১) রাঙ্ দীস। তাম লৌহ রূপ! স্ষাঁ। 
€২) আবরগ্বধাদি বরুণাদ্দিগণ বীরতর্ধ্বাদিগণ স।লসারাদিগণ ও ন্যগ্রোধাদিগণে 

যে সকল বৃক্ষ উল্লিখিত হইয়াছে '্চাহাদিগের সার এ স্থানে ব্যবহার্য । 
(৩) সারের দ্বার! ফাষ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে সারোদক বল! যায় প্রস্তুত 

করিবাদ্ধ প্রণালী পূর্ব অধ্যায় জ্ঞাতব্য টাকায় দেখ 



৯৪৯. সুরত । 

লাই।. বিহিত ওষধ সহ (১) শিলাঁজতু ভাবিত ও ঁধধ আলোড়িত 
আ্করিয়! সেবন করিলে শর্করা অশ্বারী আরোগ্য হয় । 

গিরিজাত অমৃত তুল্য মাক্ষিক ধাতু ও এই প্রণগুলীতে সেবন করা 
ধায়। মাক্ষিক হই প্রকার, স্বর্ণ-প্রভা ও রজত-প্রভাঁ। ন্বর্ণ-গ্রভ1 
মধুর ও রজত-প্রভা অন্ন (২)। মাক্ষিক সেবন করিয়া কপোত 

মাংস ও কুলথ বর্জন করিবে । রোগী শ্রদ্ধাৰান ও আরোগ্যে যত্ব- 
বান্ হইলে, এই যোগের স্বারা পিতৃদোষ জাত কুষ্ঠ রোগও আরোগ্য 

হয়। 

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে (৩) যে সকল আকী বৃক্ষ (অরহুর) 

জন্মে, সাগর তরঙ্গ বিক্ষেপে ও সমীরণ হিল্তলোলে তাহাদ্দিগের পল্লব 

সর্বদা কম্পিত হয়। বর্ষাগমে তাহাদিগের স্ুপক্ক ফল সংগ্রহণ পূর্বক 

মজ্জা বাহির করিবে । সেই মজ্জ! শুষ করিয়! চর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ 
তিলের ন্যায় দ্রোণীতে পীড়ন করিয়া অথবা কুস্তের ন্যায় আবিত 
করিয়া তৈল বাহির করিনে। সেই তৈল অগ্নিপক করিয়। নির্জল 

করিবে । নিঃশেষে নির্জল হইলে, অগ্নি হইতে অবতাঁরিত করিয়। 

শুষফ গোময়ের মধ্যে এক পক্ষ কাল মাত্র স্থাপন করিবে। শুরুপক্ষে 

শুঙ্দিনে সেই তৈল যথাসাধ্য পরিমাণে পশ্চাছুক্ত মন্ত্র পাঠ পুর্নক 
পান করিবে । 

মন্ত্র যথা-_মজ্জসার মহ্থাবীর্ষ্য সর্বান্ ধাতুন্ বিশোধয়। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাপি স্তামাজ্ঞাপয়তেইচ্যুতঃ ॥ 

তদনণ্তর সেই তৈলের দ্বার! রোগীর অধ-উদ্দ'দোষ সংশোধিত হয়। 
প্রাত;কালে €মেই তৈল পান করিয়া! অপরাছে স্নেহ ও লবন বর্জিত 

যবাগু শীতল করিয়া পাঁন করাইবে। এই বিধি অনুসারে পাচ দিন 

€ ১) ওঁধধিতে যে রোগ শাম্য হয়, সেই ওঁধধির দ্বারা ভাবিত করিবে । 

(২) এই দ্বিবিধের নাম কেহ কেহ স্বর্ণমাক্ষীক ও রৌপামাক্ষীক বলে। 

(৩) বম্বের নিকট সৌরাষ্ট্র ব! হুরট দেশ এ স্থলে অভিপ্রেত। 



সশ্রুত 1 ১8% 

তৈল পান করিয়া, পরে কিবল মুদগ যূষ ও অন্ন আহার করিয়া এক 

পক্ষ কাল যাপন করিবে । ইহাতে পাচ দিনেই সকল প্রকার কুষ্ঠ 
আরোগ্য হয়। কুঠিরোগী তঙ্বস্বর রক্তমেত্র শীর্ণ ও কৃমি-ভক্ষিত-দেহ 
হইলে, এই তৈল তিন গুণ খদির কাথ সহ পাঁক করিয়া, এক মাস 
কাল নিয়ত লেবন করাইবে ও শরীরে মর্দন করাইবে) এবং পূর্বোক্ত 
নিয়মে আহার বিধান করিবে । 

খদিরোদকের সহিত সেই তৈল ত্বত মধু সংযোগে পান করিয়া 
পক্ষিমাংদ আহার করিলে, ছুই শত বৎসর আয়ু হয়। ইহার নস্ত 
পঞ্চাশৎ দিবস সেবন করিলে লোকে কাস্তিমতণদেহ ক্রুতিধর ও তিন- 
শত বৎসর আধু বিশিষ্ট হয়। তুবরক যজ্জ! ষথ! সাধা পরিমাণে পান 

করিলে শরীর মহাবীর্ধ্য বিশিষ্ট হয়, এবং কুষ্ঠ ও মেহ আরোগ্য হয়। 

সেই তুবরক মজ্জ! দগ্ধ করিয়া, তাহার ধূমে সৈন্ধব সংযুক্ত তুবরক 

তৈল যোগে অঞ্জন প্রস্তত করিবে (১)। সেই অঞ্জনের দ্বার! ব্রণরোগ 

নক্তান্ধ নীলীরোগ ও তিমির রোগ আরোগ্য হয়। 

চতুর্দশ অধ্যায় । 

উদর-রোগের চিকিৎসা । 

উদর রোগ অষ্ট প্রকার ইহ! পূর্বে বল! হইয়াছে । তাহার মধ্যে 

বদ্ধগুদ ও পরিজ্রাবী এই ছুই প্রকার অসাধ্য, অবশিষ্ট ঢুয় প্রকার 

কষ্টসাধ্য । সকল প্রকার উদর-রোগেই প্রত্যাখ্যান পূর্বক চিকিৎস। 
করিবে । উদর-রোগে প্রথম চারিটি ওষধ-সাধ্য। দীর্ঘকাল হইলে, 
সকল প্রকার উদর গোগই শস্ত্র-সাধ্য হইয়া উঠে। তৎকালে তাহার 

বর্জনীয়। 

(১) মৃৎপাজে দৈদ্ধব-যন্ত তৈল মাখাইয়। তাহাতে এ ধুম নিক্ষিগ্ড করিবে। 



১৪৪ স্বশ্রত। 

উদ্ররোগী গুরু অভিষ্যন্বি বিদাহি ও স্ষিপ্ধ দ্রব্য, মাংস এবং 

পরিষেচন ও অবগাহন পরিত্যাগ করিবে । 

বাতোদরে) বিদারীগন্ধাদি সহযোগে ঘ্বৃত প্ধাক করিয়। তদ্দার! 

রোগিকে স্নিগ্ধ করিবে, এবং বোতু-সহ ঘ্বৃত পাঁক করিয়া বিরেচনে 

প্রয়োগ করিবে । বিদ্বারীগন্ধার্দির কষায়ের সহিত চিত্রা-ফলের তৈল 

প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া আহ্থাপনে ও অন্ুবাসনে প্রয়োগ 

করিবে। উদ্রের উপরিভাগে শালুনের দ্বারা উপনাহ স্বেদ দিবে। 
বিদারীগন্ধাদির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ততৎসহোযোগে ভোজন, 

করাইবে এবং হুরিণমাংসের কাথে সর্বদ| স্বেদ দিবে। | 

পিত্তোদরে, মধুবগণে ঘ্বৃত পাক করিয়া তন্বাঁ রোণীকে ক্গিগ্ধ 

করিবে । শ্তামালতা ত্রিফল। ও ত্রিবুৎ সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া 

বিরেচনে প্রয়োগ করিবে, এবং স্গ্রোধাঁদির কষায় শর্করা মধু ও ঘ্বত 

সহযোগে গাঢ় করিয়। আস্থাপন ও অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। 

পায়সের দ্বার| উদরে উপনাহ-ম্বেদ দ্রিবে, এবং বিদ্বারীগন্ধাদির সহিত 

হুপ্ধ পাঁক করিয়া! ভোঁজন করাইবে। 
শ্লেম্সোদরেঃ পিপ্ললাদির কবায় সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া তদ্থারা 

রোগিকে ন্গিপ্ধ করিবে। স্স,তীন্ষীর সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়। 

বিরেচনে প্রয়োগ করিবে । মুক্ধকাির কবারের সহিত একটু মৃত্রক্ষার 

ও তৈল প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া! অন্ুবাসনে ও আল্কাপনে 

ব্যবহার করিবে। শাল আতশী ধাঁতবী ও মুলক, ইহাদ্িগের বীজ, 

স্থরাবীজ € সর্ষপ এই সকল সহযোগে উদরে উপনাহ স্বেদ দিবে। 

প্রচুর পরিমাণে ত্রিকটু সহযোগে পাক করা কুলখের যূষ সহযোগে 

ভোজন করাইবে। ৮ 
ছুষ্যোদরে রোগীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চিকিৎসা করিবে। 

প্রথমতঃ সপ্তল1 ও শঙ্খিনীর রসে ঘ্বত পাক করিয়! বিরেচন করাইবে। 

মহাবৃক্ষের ক্ষীর স্থুর। ও গোমুত্র একত্র সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া, 



হুশ্রুত ! ১৪৫ 
অথবা, কোষ্ঠ শুদ্ধ থাকিলে, করবীর গুঞ্া| কাকাদনী, ইহাদিগের 
মূলের কনক, মদ্য সহযোগে, এক পক্ষ বা এক মাঁস কাল পাঁন করাইবে | 

অথবা ইক্ষু কুষ্ণসর্পের দ্বার। দংশন করাইয়! সেই ইক্ষু ভক্ষণ করাইবে। 

অথবা বল্লীফল € ুশ্মাগ আদি) কিন্ত মুলজাত বা কন্দ-জাত বিষ 

সেবন করাইবে। 
সকল প্রকার উদ্দর রোগই কুপিত বায়ু ও সঞ্চিত মলের দ্বারা 

জন্মে । অতএব ইহাতে পুনঃ পুনঃ অন্ুলোম ক্রয়! প্রশস্ত । 

অতঃপর সকল সামান্ত যোগ বলা যাইতেছে । এরও. তৈল এৰ 

মাস বা ছুই মাস কাল মৃত্রধোগে অথব| ছদ্ধ যোগে সর্বদ1 সেবন 

করিবে । অথব। সপ্তাহ জল বর্জন পূর্বক অনাহারে থাকিয়! ছুদ্ধের 
"সহিত মহিষ-মুত্র সেবন করিবে । অথবা অন্ন জল পরিত্যাগ পূর্বক 

উদ্ীর ছুপ্ধ এক মাঁদ কাল পান করিনে। অথব৷ পুর্বোক্ত বিধানমতে 

পিপ্পলী এক মাস কাল সেবন করিবে (১) সৈন্ধব ও অজমোদ! 

যুক্ত নিকুন্ত-তৈল পান করিবে । বাঁযু-জন্ত শূল থাকিলে আদ্রক ও 

শুঙ্গবেরের একশত পাত্র রসে উক্ত হৈল পাক করিয়া সেবন করিবে । 

শৃঙ্গবের রসে ছুপ্ধ পাঁক করিয়া! সেবন করিবে । অথবা! চব্য ও শুষীর 

একত্র যোগে কল্ক অথবা! সরল-কাষ্ঠ দেবদার ও চিত্রকের একত্র 
যোগে কল্ক দ্ধ সহযোগে; বাং.মুরুঙ্গী শালপণীঁ, ও পুনর্ণবা, একত্র 

যোগে কল্ক কিন্বা চিত্রক ফলের তৈল হুদ্ধ সহযোগে সর্জভিকা ও 

হিঙ্ু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । অথবা গুড় সংযেগে হরীতকী 

ভক্ষণ করিবে । কিন্বা সহত্র সংখ্যক পিপ্পলী স্স.হী-ক্ষ&র ভাৰিত 
করিয়। ক্রমশঃ সেবন করিবে । অথবা হুরীতকী ও পিপ্লীর চূর্ণ 

স্নহী-ক্ষীরে ভাঁবিত করিয়া উৎকারীকা পাঁক করিয়া সেবন করিবে । 

হরীতকী চূর্ণ এক প্রস্থ ও ঘ্বত এক আটক অঙ্গারের অগ্নিতে হাতা! 
০০০০ 

€ ১) মহাবাঁত ব্যাধিতে ক্ষীর পিপপলীর প্রকরণ ভ্রষ্টব্য। তবে এস্থলে 
ছুপ্ধ যোগে সেবন করাইবে । 

৯৩ 



১৪৬ স্থশ্রুত | 

দ্বারা উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্বক পাক করিয়া কলস মধ্যে নিহিত 

করিয়া মুখ রোধ পূর্বক, অর্দমাস কাল যবরাশির মধ্যে স্থাপিত 
করিবে ॥ তদনস্তর সেই কলস উদ্ধৃত করিয়! তাহা হইতে হরীতকীর 

কাঁথ আবিত করিক্বা লইপ়া অগ্নদধি সহযোগে পাক করিবে। তাহ! 

বথাসাধ্য পরিমাণে একমাল বা অদ্ধ-মাস কাল পান করিবে। 

গব্য ছুগ্ধে মহাবুক্ষের ক্ষীর প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে । পাক 

সিদ্ধ হইলে অবতারিত করিবে । পরে শীতল হইলে মন্থন দণ্ডের 

দ্বার মন্থন করিয়া নবনীত গ্রহণ করিবে। সেই নবনীত পুনর্ধ্বার 
মহাবৃক্ষের (মনস1) ক্ষীরে পাক করিয়। যথাসাধ্য পরিমাণে একমাস 

বা অদ্ধমাস কাল পান করিবে । 

অথ-তিম্বক-স্বত-চতুর্থী-সপী। 
চব্য, চিত্রকঃ দত্তী; অভিবিবা, কুষ্ঠ শ্তামালতা ত্রিফল। অজমোদ| 

(যমানী) হরিদ্রা শঙ্খিনী, ত্রিবৃৎ ও ত্রিকটু প্রত্যেকে অদ্ধ কর্ষ 
পরিমাণ, রাজবুক্ষ ,ফলের মজ্জা অষ্ট কর্ষ (১) পরিমাণ, মহথাবুক্ষের 

ক্ষীর ছুই পল, গোছুদ্ধ অষ্ট পল, ও গোমুত্র অষ্ট পল, এই সমস্ত এক 

প্রস্থ পরিমিত ঘ্বতে পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাথে এক মাস ব। 

অর্ধ মাস কাল পান করিবে। ইহাকে তিন্বক-দ্বত-চতুর্থী-সপী বলে। 
উদর-রোগে, গুল্ম? বিদ্রধি, অষ্ভিলা, আনাহ, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও অপস্মার 

রোগে ইহ। বিরেচনার্থে প্রযোজ্য | 

মহাবৃক্ষের ক্ষীর সহযোগে মুত্রের আসব বা অরিষ্ঠ অথব। সুরা 

সর্বদা সেবন করিবে । অথব। বিরেচন ভ্রবোর কষায়, শুঠী ও দেবদার- 

চূর্ণের সহযোগে গাঁ করিয়া পান করিবে । 

অথ আনাহ বস্তি। 

বমন ও বিরেচন কারক দ্রব্য পিপ্পল্যাদিঃ বচাদি, ও হুরিদ্রা্দি 

(১) কর্ষ ২ তোল! পরিভাব। গ্রষ্টব্য। 



সশ্রত | ১৪৭ 

গণের লিখিত সমস্ত দ্রব্যের সুক্ষ চূর্ণ এবং সকল প্রকার লবণ এই 

পঞ্চগণ পরিমাণে প্রত্যেকে এক পল, মৃত্রগণ লিখিত সকল প্রকার 

মৃত্র-প্রক্ষেপ পূর্বক মহাবৃক্ষের ক্ষীর এক প্রস্থ সহ মুছু অগ্নিতে পাক 

করিবে । কল্ক দগ্ধ না হইলে পাক সুসিদ্ধ হইবে । 

পাক সিদ্ধ হইলে অবতারিত করিবে । পরে শীতল হইলে অক্ষ 

পরিমাণে গুটিকা প্রস্তত করিবে । সেই গুটিক যথাসাধ্য প্রতিদিন 

এক ছুই বা তিন সংখ্য| পর্য্যস্ত তিন মাস বা চারি মাস কাল সেবন 

করিবে। ইহাকে আনাহ-বর্তি বলে। ইহ1 বিশেষতঃ মহাব্যাধি 

রোগে প্রয়োগ করা কর্তবা। কোষ্ঠজাত কাম, কাশ, শ্বাস, কমি, কুষ্ঠ 

গ্রতিহ্ঠায়, অরুচি, অঙীর্ণ, ও উদাবর্ত রোগ ইহাতে নাশ হয়। 

মদন ফলের মজ্জা কুটজ জীমৃতক ( ঘোষাল-া ) উক্ষাণকু (তি 
লাউ) অপামার্গ ত্রিবৎ ত্রিকটু সর্ষপ ও সৈন্ধব লবশ মহাবৃক্ষের ক্ষীরে 
অথবা মুত্রে পিষিয়! অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে বঞ্তি নিন্মীণ করিবে । উদর ব1 
আঁনাঁহ রোগে মলদ্বার তৈলাক্ত ও লবণীক্ত করিয়], সেই বর্তির একটা 
ব1 ছুইটী পাঁযদেশে নিহত করিবে । ইহাকেও আনাহ-বর্তি বলে। 

বাষু, মুত্র, পুরীষ উদ্দাবর্ত, আধ্বান, ও আনাহ রোগে বিধেয় । 

প্রীহোদরে, রোগীকে মিপ্ধ ৪ ম্বেদ প্রয়োগ পৃর্দক দধি সহযোগে 

ভোজন করাইয়া বামবাভর কুর্পরৈর অভ্যন্তরস্থ সির! বিদ্ধ করিবে। 

শোণিত নিঃসরণের জন্ত হস্তের দ্বার! প্রীভ1 মর্দন করিবে । তদনস্তর 

দেহ সংশোধিত হইলে; সামুদ্রিক শুক্তির ক্গার দুগ্ধ সহযোগে পান 
করাইবে, এবং হিঙ্কু ও স্বপ্জিকা ক্ষার পরিক্রত করিয়। তৎসহযোগে, 
অথবা পলাশ ক্ষার সহযোগে, যবক্ষার পান করাইবে। অথব! 
পারিজাতক ( পাঁলিতা মাদার )৪ইক্ষুরক ( কুলে খাড়1) ও অপামার্শ, 
ইহাদিগের ক্ষার তৈল সংযোগে, অথবা শোভাঞ্জনের কষায়, পিপপলী 
সৈন্ধব ও চিত্রক সহযোগে, সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপে গা 
করিয়া, পান করাইবে। 



১৪৮ সন্ত । 

ষট্-পলক ঘ্বত। 
পিপ্পলী পিপ্পলীর মূল চিত্রক শুঠী যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রত্যেকে 

এক পল, দ্বত এক প্রস্থ, ছুগ্ধ এক প্রস্থ, একত্র পাক করিবে (১) । 

ইহাকে ষট্পলক নামক ঘ্বৃত বলে। দ্লীহা অগ্রিমান্য্য গুল্স উদররোগ 

উদ্াবর্ত শ্বয়খু পাণ্ড কাশ শ্বাস প্রতিষ্ঠায় উদ্ধবাত ও বিষমজ্বর ইহার 
দ্বারা আরোগ্য হুয়। হিস্ু-আদিগণ চূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে । 
যকৃত রোগেও এই রূপ প্রতিকার, তবে বিশেষ এই যে দক্ষিণ বাহুর 

শিরা বিদ্ধ করিবে । 

শ্লীহার উপশমের জন্য মণিবন্ধ প্রদেশস্থ বামাঙ্ুষ্-সংলগ্র শিরা শরের 
দ্বারা দগ্ধ করিবে। 

বদ্ধগুদ-রোগে বা পরিআবি উদর-রেোগে রোগীকে ক্সিপ্ধ .ও শ্বেদ 

প্রয়োগ করিয়া, নাভির অধোদেশে বামভাগে লোমরাজী হইতে চাঁরি 

অন্ুল অন্তরে উদ্র-দেশ ভেদ করিয়া চারি অঙ্গুল পরিমাণে অন্ত্ি 

সমস্ত নির্গত করিবে । বদ্ধগুদ রোগে, সেই সমস্ত অন্ত্রি-মধ্যে প্রস্তর- 

খণ্ড বাঁ শু ও কঠিন মল প্রভৃতি যাহ কিছু পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে, 
তাহা নির্ণয় ও নির্গত করিয়া, সেই সকল অন্ত্রি মধু ও দ্বৃতের দ্বারা 

অভ্যক্ত করিয়! যথা স্থানে স্থাপন পৃর্দক, উদরের উপরিভাগস্থ ব্রণের 

মুখ সীবন করিবে । পরিআ্াবী উদর-রোগে এই রূপে অস্ত্রিমধ্যস্থ 

শল্য উদ্ধার করিয়া, অন্ত্রির আব সংশোধন করিবে । ইহাতে অন্ত্রিতে 

ঘে ছিদ্র করিতে হইবে, সেই ছিদ্রের মুখ সংযত করিয়া কৃষ্ণ পিপী- 

লিকার দ্বারা দংশন করাইয়া তাহাঁদিগের শরীর ছিন্ন করিয়া লইবে। 

এবং মস্তক সমেত অস্ত্রি সমস্ত থা স্তানে স্থাঁপন পুর্বক উদরের উপ- 

রিস্থ ব্রণের বুখ সীবন করিবে । তদুপরি যষ্টিমধু মিশ্রিত কৃষ্ণ-মৃত্তিকা 
লেপন করিয়া বন্ধন করিবে । পরে আচরণের প্রণালী উপদেশ দিয় 

সপ ৬ নব 

(১) ঘ্বত বব! তৈলের লহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইলে, অন্যান্ত ক্কাথ বা 

কল.কের অগ্রে ছুপ্ধের সহিত পাক করিতে হইবে । 
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রোগীকে বায়ুশূন্ত গৃহে রাখিবে, এবং সেই ব্রণ তৈল বা সর্পির দ্বারা 
বাসিত করিবে (১)। | 

জলোদর রোগিকে অগ্রে বাঁযুশাস্তি-কর তৈল মাখা ইয়া! উষ্ঞোদকের 
স্বেদ দিবে। পরে জাত্মীরগণ তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া কক্ষা- 

দেশ ধারণ করিয়া থাকিবে । নাভিদেশের অধোভাগে বামদিকের 

রোমরাজী হইতে চারি অঙ্গুল অন্তরে, ব্রীহিমুখ শস্ত্রের দ্বারা অস্গুষ্ঠ 
পরিমাণে আয়ত করিয়া উদর দেশ বিদ্ধ করিবে । রাও সীস। প্রভৃতি 

ধাতৃতে নির্মিত দ্বিমুখ নল একটী বা ছুইটী সেই ছিদ্রে সংযোজিত 

করিবে |" তদ্দারা দোষোঁদক নির্গত হইলে নল অপস্থত করণানস্তর, 

ব্রণের স্থানে তৈল ও লবণ অভ্যক্ত করিয়] ব্রণ বন্ধনের নিয়মে বন্ধন 

করিবে । সমস্ত দোষোদক একইদিবসেই নিঃসারণ করা কর্তব্য নহে ( 

সহসা সমস্ত জল নিঃমারিত করিলে, হৃষ্ণ জর অঙ্গ-মর্দ অতীসার শ্বাস 

ও পাদদাহ জন্মে। অথবা রোগী সবল ন1 হইলে? পুনর্বার উদরে 

শীঘ্র জল সঞ্চিত হয়। অতএব তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টম দশম দ্বাদশ 

কিম্বা ষোড়শ দিবস অন্তরে (২) দোষোদক অন্নে অন্ধে নিঃসারিত 

করিবে । দোষোদক নিঃশেষে নিঃশ্যত হইলে আবিক (কম্বল) 

কৌশেয় (পট্ট) বা চর্ম্মের দ্বারা উদরদেশ বেষ্টন করিয়া! রাখিবে। 
তাহাতে বায়ু কন্ুক উদর আধখ্মাত হয় না। ছুদ্ধ বা হরিণ মাংসের 

কাঁথ সহযোগে ছয় মাস কাল ভোজন করাইবে। অথব।, ভতাহার 
মধ্যে তিন মাস অর্দোদক-ছুপ্ধ ব্যবহার করাইবে (৩)। অবশিষ্ট 
তিন মাস ফলাক্ন-রস অথবা জান্গল রস সহযোগে লঘু হিতক্লর অন্ন 
সেবন করাইবে । এই নিয়য়ে সংবৎসর থাকিলে অরোগী হয়। 

প্পপপিসপপপপসপ পাস পিপল | ও শসা  পশপপপীপিপপস্পাপস পাপা শিস্পসী। 

(১) বানিত কর। ও অভিষেচন করাও এই ছুইয়ের ভেদ বিবেচনা কণ্তরবা। 
নাসিত করণার্থ অতি অল্প মাত্র স্সেহ প্রত়্াজন, কিন্ত অভিষেচনে প্রচুর পরিমা 
স্নেহ আবশ্যক । 

(২) অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ প্রভৃতি দিবসে । 

(৩) অধ্ধেক দুগ্ধ ও অদ্ধেক জল পাক করিয়। লইবে। 



১৫০ স্ুশ্রুচত | 

সকল প্রকার উদর. রোঁগেই আস্বাপনে বিরেচনে পাঁনে ও আহাঁর- 
বিধিতে অগ্নি পক ছুপ্ধ প্রয়োগ করিবে । 

পঞ্চদশ অধ্যায়। 

মুঢ়-গর্ভ চিকিৎসা । 
মুঢ়-গর্ভ-রূপ শল্য € অন্ত-মূতি-গর্ভ) উদ্ধার করা অত্যন্ত কষ্টকর 

কার্ধ্য। কারণ ইহাতে যোনি যরুত প্লীহা ও অন্ত্রি, এই সকলের 

মধ্যস্থিত গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে কেবল মাত্র স্পর্শের দ্বারা কাধ্য করিতে 

হয়। উংকর্ষন আকর্ষণ স্থানাপবর্তিন উতৎকর্তন ভেদন ছেদন পীড়ন 
খজুকরণ ও দারণ প্রভৃতি, গর্ভসম্বন্ধে অথব! গর্ভিণী সম্বন্ধে এই সকল 
কার্ধ্য এক মাত্র হস্তেই সম্পাদন করিতে হইবে । অতএব অগ্রে 

গর্ভিনীর শ্বামিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যত্বপূর্বক সকল কার্ধ্য 
করিবে। 

মূঢ় গর্ভের গতি শ্বভাবতঃ আট প্রকার বলিয়! নির্দেশ করা 

হুইয়াছে। শ্বভাবতঃ' তিন প্রকারে গর্ভসঙ্গ (১) হয়। মস্তক স্ন্ধ- 

দেশ বা জঘন-দেশ অপত্যপথে বিষম-ভাবে স্থিত হইলেই এই ত্রিবিধ 

গর্ভসঙ্গ ঘটে। গর্ভে সম্ভতান জীবিত থাকিলে, প্রসব করাইতে যত্ব 

করিবে। প্রসব করাইতে না পারিলে, মহামুনি চ্যবন-প্রণীত মধ 
গর্ভিণীকে শ্রবণ করাইবে । 

মন্ত্রন্যথা,-উহামৃতঞ্চ সোমঞ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনি। 

উচ্চৈঃ শ্রবাশ্চ তুরগে মন্দিরে নিবসন্থতে ॥ 

ইদমমৃত মপাং সমুদ্ধতং বৈ ত্ব লঘু গর্ভর্মিমং প্রমুগ্চতু স্ত্রী। 
তর্দনল পবনার্ক বাসবান্তে সহ লবণান্থু ধরৈ দিশস্ত শাস্তিং ॥ 

(১) গর্ভ নির্গত ব। প্রসব না হওয়া। 



রচ্ত। ১৫১ 
মুক্তা ঃ পশোর্বিপাশাশ্চ মুক্তা; কুর্যেন রশ্মায়ঃ। 

মুক্তঃ সর্ব ভয়াদগর্ভ এহ্যেহি বিরমাভিতঃ ॥ 
তদনস্তর প্রসব করাইবার জন্ত যথোক্ত ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে, গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া উরু 
দ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রাখিবে। কটির নিম্নদেশে বন্ত্রাধার রাখিয়| 
কটিদেশ উন্নত ভাবে রাখিবে। গর্ভ হইতে মৃত সন্তান টানিয়া নির্গত 

করিতে হইলে; ধন্বন (ধামনি) ও শাল্মলীর রস গিরিমৃত্তিকা ও ঘ্বৃত 

হস্তে নাথাইয়! অপথ্যপথে প্রবিষ্ট করিয়া গর্ভ আহরণ করিবে। 
গর্ভস্থ'মৃত শিশুর উভয় সকৃথি বহির্গত হইলে? অনুলোম ভাবে (নিষ্ন- 

দিকে ) টানিয়। সমস্ত বাহির করিবে । এক মাত্র সক্থি প্রসব পথে 
উপস্থিত হইলে, অপর সকৃথি প্রসারিত করাইয়া টানিয়। বাহির 
করিবে । যদি কিবল মাত্র নিতম্বদেশ অপত্য পথে অগ্রে আগত হয়, 

তাহ। হইলে নিতম্বদেশ উদ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া সকৃথিদ্ধয় প্রসারিত 
করাইয়। বাহির করিবে । তির্য্যক ভাবে পরিঘের ন্যায় আগত হইলে 

(১), পশ্চাৎ অদ্ধভাগ (পারের দিক) উর্ধে উতক্ষেপণ পুর্ব্বক পূর্ববাদ্ধ 
ভাগ (মস্তকের দিক) অপত্য পথে খজুভাবে আনয়ন পূর্ব্বক বাহির 
করিবে। শিরোদেশ অপত্যপথের পার্থে অপবর্তিত হইয়া, স্ন্ধদেশ 
অপত্য পথে আগত হইলে, স্কন্ধদেশ উদ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্বক (ঠেলিয়! 
তুলিয়া দিয়) মস্তক অপত্য পথে আনিয়। বাহির করিবে । অপত্য- 

পথে অগ্রে বাহু আগত হইলে, স্কন্ধদেশ উদ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্বক 

শিরোদেশ অপত্য পথে আনিয়া বাহির করিবে। অপর,দুই প্রকার 

মুঢ়গর্ভ অসাধ্য (২)। অসাধ্যের স্থলে অর্থাৎ হস্তের দ্বার বহির্গত 

করিতে না পারিলে, শন্ত্র প্রয়োগ করিবে । গর্ভস্থ শিশু জীবিত 
শপ পিপি হনজপাশা শি শসা পপি শন শা পেশাব শশা পা পপ পাপা তক পাপী 

পাপা 

(১) অর্থাৎ গর্ভাশয়ের এক পারে মস্তক ও অপর পার্থে পাদ থাক! প্রযুক্ত 
প্রসবের দ্বারে আগত না হইলে । 

(২) অপর ছুই প্রকার মুঢ় গত" নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য । 



১৫২ হৃশ্রুত | 

থাকিলে, কদাচ শঙ্ত্রের দ্বার! দারণ কার্ধ্য করিবে না, তাহা হইলে 
জননী ও সম্তান উভয়েই নষ্ট হয়।, 

অন্তমৃতি গর্ভের স্থলে গর্ভ বহির্ঠত করা অনাধ্য। মগুলাগ্র ব! 

অঙ্গুলী নামক শঙ্ত্রের দ্বারা মস্তক বিদীর্ঘ করিয়া! শঙ্কুর (আকর্ষী 
বিশেষ) দ্বারা অগ্রে কপাল খণ্ড সমস্ত আহরণ করিবে । পরে বক্ষঃ 

ব। কক্ষাদেশে ধরিয় টানিয়| বাহির করিবে । মস্তক ভিন্ন না হইলে 
অক্ষিকৃট বা গগুদেশে ধরিয়া টানিয়৷ বাহির করিবে। স্কন্ধদেশের 

দ্বারা অপত্য পথ রোধ করিয়া থাকিলে, যে অংশের দ্বারা রোধ 

করিয়া থাকে, স্কন্ধদেশের ০েই অংশে সংলগ্ন বাহু ছেদন করিবে । 

গর্ভস্থ বালকেব উদর বাযু-কর্তৃক পুর্ণ থাকিলে; তাহা বিদীর্ণ করিয়া 

অন্ত্রি সমস্ত অগ্রে নির্গত করিবে । তাহাতে গর্ভস্থ শরীর শিধিল 

হইরা পড়িলে অনায়াসেই বধির্গত করা যায়। জঘনের দ্বার! 

অপত্য পথ রোধ করিয়া থাকিলে, জবনের অস্থিখণ্ড সমস্ত ছেদন 

করিয়। বাহির করিবে | গর্ভের যেষে অঙ্গ অপত্য পথ রোধ 

করিয়। থাকে দেই ঘেই অন্ধ অগ্রে ছেদন পূর্বক গর্ভ অম্যক 
রূপে বহির্গত করিয়। গর্ভিণীকে রক্ষা! করিবে। বায়ুর প্রকোপ 

বশইঃ গর্ভের গতি বিবিধ প্রকার হইয়া! থাকে। মহামতি বৈদা এ 
অবস্থায় বিধি পূর্বক চিকিৎসা করিবে। মৃত গর্ভ মুহুর্ত কালও 

উপেক্ষা) করিবে না। উপেক্ষা করিলে শ্বান রোধ হইয়! জননীর 

প্রাণ নাশ হয়। শরীর তন্ববি২ পঞ্ডিত মগুলাগ্র নাষক শস্ত্ের দ্বার 

ছেদন করিবে। তীক্ষধার বৃদ্ধিপত্রের ব্যবহারে গর্ভিণীকে আঞ্চত 

লাগিবার সম্ভাবন!। গর্ভে পর কোন আপদ্ ঘটিলে পুর্বববৎ গর্ভ 

পাতন করিবে । অথব1 গর্ভিণীর উভয় পার্খে পরিপীড়িত করিয়া 

হস্তের দ্বারা বহির্গত করিরে । তৎকালে স্ত্রীপ্পোককে মুহুমু'ছঃ কম্পিত 

করিবে বা তাহার অংসদ্ধয় মর্দন করিবে। গর্ভ পাতন করিতে 

হইলে অপত্য-পথ তৈলাক্ত কর! কর্তব্য। 



সশ্রস্ত। ১৫৩ 

এইরূপে গর্ভ বহির্গত করা হইলে প্রন্থতীর দেহে উঞ্চোদক 

সেচন করিবে, এবং পরে যোনি-দেশে স্বেহ প্রয়োগ করিবে । 

তাহাতে যোনি-শূল নিবৃত্ত হইয়। যোনি-দেশ কোমল হয়। তদনস্তর 

দোষ নিঃসরণ ও বেদন| শাস্তির জন্ত পিপ্পলী পিপ্পলী-মূল গুঠী 

এলাইচ হিঙ্কু ভার্গী ঘমানী বচ অতিনিষ! রাস্না ও চবা, এই সকল 
স্তম রূপে চূর্ণ করিয়! ঘ্বত সংযোগে, বা ইহাদিগের কাথ কন্ক বা চূর্ণ 

দ্বত অসংযোগে সেবন করাইবে। পরে শাক-বৃক্ষের ত্বক হিঙ্গু অতি- 
বিষা পাঠা কটুকী ও গজপিপ্পলী পুর্ব পান করাঁইবে । তাহার 
পরে ত্রিরাত্র পঞ্চরাত্র বা সপ্তাহ কাল পুনর্বার স্সেহ পাঁন করাইবে। 
অথবা রাত্রিকালে আঁপব বা অরিষ্ট সেবন করাইবে। শিরীষ 

বৃক্ষোঁদক বা অর্জুন বৃক্ষোদক আচমনে ব্যবহার করিবে । অপরাপর 
যে কোন উপদ্রব ঘটে, তাহা যে দোষ ভন ঘটে সেই দোষানুসাঁরে 
চিকিৎসা করিবে । দেহ উত্তমরূপ সংশোধিত হইলে অল্প পরিমাণ 

সিগ্ধ দ্রব্য ভোঁজন করাইবে, এবং ক্রোধ-হীন হইয়া প্রতিদিন ত্বেদ 
ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে । বাষু-শাস্তি-কর ওষধ সহযোগে ছুদ্ধ পাক 

করিয়া দশ দিন কাঁল সেবন করাইবে। পরে মাংস রস প্র প্রণালী 
মতে দশ দিন কাল সেবন করাইবে। 

অনস্তর এই নিয়মে চারি মাস কল রাখিয়! উপদ্রব রহিত বিশুদ্ধ- 
দেহ1 ও বল-বর্ণ-বিশিষ্টা হইলে চিকিৎসা হইতে ক্ষান্ত হইবে । অথবা, 
এ অবস্থায় যেনিদেশে সন্তর্পণার্থে, অভ্যঙ্গে। বস্তিকার্ষধে ও ভোজনে, 

বায়ু-শান্তিকর বলা-তৈল প্রয়োগ করিবে। 

*বলা-তৈল। | 
তৈল (তিল তৈল), বলাুন্ু (শ্বেত বেড়েলার মূল ), দশমূলী, 

যব কোল ও কুলথ, এই পাঁচটার প্রত্যেকের কাথ * তৈলের অষ্টগুণ, 
সপ ১ 

* কেহ কেহ বলেন যে যব কোল ওকুলথ একত্র মালত করিয়। তৈলের 
অষ্ট গুণ ক্াথ প্রস্তুত করিবে। কিন্তু মূলে “যব.কোল-কুলথানাং ক্কাথন্য:ঃ 



১৫৪ সুশ্রুত | 

ও তৈলের অই্গুণ ছুগ্ধ, একত্র[১]পাক করিয়া পাক সিন্ধ প্রায় 

হইলে, মধুর গণ [২) সৈদ্ধব. অগুরু সর্জরস € ধূনা1), সন্গল-কাষ্ঠ, 
দেবদাক্ণ, মপ্তিষ্ঠা চন্দন কুষ্ঠ এলাইচ পীতকান্ঠ, জটামাংসী শৈলজ 

তেজপব্র তগরপাছুক (৩) শ্যামালতা বচ শতমূলী অশ্বগন্ধ1! শতপুষ্প। 

(শোলফ1 ) ও পুনর্ণবা, এই সকলের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিয় 
সৌবর্ণ রৌপ্য বা মৃগ্ময় কলসে নিহিত পূর্বক মুখ অবরোধ করিয়! 
রাখিবে। ইহাকে বলা-তৈল বলে, বাযুরোগের শান্তিকর। যথাসাধ্য 

পরিমাণে ইহ? স্ৃতিক স্ত্রীলোককে সেবন করাইবে। স্ত্রীলোক 

গর্ভাথিনী বা পুরুষ ক্ষীণ-শুক্র হইলে, বায়ু-জন্য শরীরের" ক্ষীণত! 

এবং মন্্স্থান আহত মথিত আভিহত বা অস্থি ভগ্ন হইলে, অথব! 

পরিশ্রমে অভিভূত হইলে, এই তৈল সর্ব প্রকারে প্রয়োগ বর্তব্য। 

ইহাতে আক্ষেপক প্রতি বাতব্যাধি, হিক। কাস অধিমস্থ গুল 
ও শ্বাসরোগ নিবৃত্ত হয়। ইহ] ছয়মাস সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ 

আরোগ্য হয়, এবং ধাতু-সমস্ত পুষ্ট ও স্থির-যৌবন হয়। এই তৈল 
রাজার পক্ষে, বা রাজ-সদৃণ ধনী সখী ও স্কুমার ব্যক্তির পক্ষে 

কর্তব্য । 

অথ বলা কপ্প। 

তিলে, পুনঃ পুনঃ বলা-মুলের কষাঁয় পান করাইয়! (৪) সেই 
তিলের তৈল বাহির করিবে । সেই তৈল বলামুলের ক্কাথে শত বার 

এই ইতরেতর দ্বন্দ বাক্য থাকাতে প্রত্যেকের প্রাধান্য হেতু পৃথক্ পৃথক্ ক্কাথ 

গ্রাহ্য বলিয়। এ স্থানে এরূপ অনুবাদ করা হইল ।. 

(১) অন্যান্য কাথের অগ্রে হুগ্ধ সহ তৈল পাক করিবে। 

(২) গণবর্ণনা দ্রব্য । 

(৩) ইহার অভাবে নিউলী-ছোব অর্থাৎ শ্বেত বর্ণ ক্ষুপ্র পুর্প ও অনতি 
আয়ত-পত্র-বিশিষ্ট জলজাত কন্দ এক্ষণে বাবহার | | 

(৪) কষ'য় তিলে সেচন কারর। শুক করিলে পান করান হয়। 
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পাঁক করিয়! বায়ুশূন্য নির্জন গৃছে কলসী-মধ্যে রাথিবে । প্রাতঃকালে 

সেই তৈল যথাঁসাধা পরিমাণে পান করিবে । জীর্ণ হইলে, য্টি- 

ধান্যের অন্ন ছুপ্ধ সহযোগে ভোজন করিবে । এই নিকমে এক দ্রোণ 

পরিমিত তৈল পান* করিলে, ও যত কালে সেই তৈল পান কর! হয় 
তাহার দ্বিগুণকাল আহারের নিরম পালন করিলে, দেহ বল বর্ণ- 

বিশিষ্ট হয় এবং এক শত বর্ষ আয়ুহয়। এই রূপে এফ এক দ্রোণ 

পরিমাণে তৈল পান করিলে এক এক শত বর্ষ আরু, বৃদ্ধি হুয়। 

উত্ত বল! প্রণালীতে অতিবল৷ (পীত বর্ণ বেড়েব। ); গুড়ূচী, 

আদিত্য 'পর্ণী (আকন্দ) সৈরেয়ক (বাটা) বীরতরু ( অজঙ্জুন বৃক্ষ) 
শতমূলী, ত্রিকণ্টক (গোক্ষুরী) যষ্টিষধু ও প্রসারণী (গন্ধতাছুলী ) 
ইহাদিগেরও কল্প হইতে পারে। 

নীলোতপল ও হরিদ্রার মূল গব্য ছুপ্ধে পাক করিবে । পরে 
তাহাতে তিলতৈল পাক করিবে । বলা তৈলের সমস্ত কক্ক উত্তম- 

রূপে পিষিয়া তাহাতে দ্িবে। ইহারও আহারের নিয়ম বলা" 

তৈলের ন্যায়, এবং গুণও সেই রূপ। 

যোড়ষ অধ্যার ৷ 

বিদ্রধি চিকিৎসা । 

ঘে ছয় প্রকার বিদ্রধির বিষয় নিদান স্থানে বল। হইয়াছে, তাহার 

মধ্যে সন্নিপাতিক বিদ্রধিই অসাধ্য । অবশিষ্ট সকল প্রকার বিদ্রধি রোগে 

অপক্ক অবস্থা হইতে সত্বরে শেোফের ন্যায় প্রতিকার করিবে (১)। 
বাযু-্জন্ত বিদ্রধি রোগে, স্থর্গী” (কাকজজ্ঘা) মুলের কক, স্বৃত 

তৈল বা বস সহযোগে ঈষছুষ্ণ করিয়া! তরল থাকিতে প্রলেপ দিবে। 

(১) ছুত্রস্থানে ও চিকিৎসা স্থান শোফের চিকিৎসা৷ দ্রষ্টব্য। 



১৫৬ স্শ্রুত । 

সজল-দেশ-জাঁত পশুর মাংস ও কাকোল্যাদিগণ ভোজনে প্রয়োগ 

করিবে । স্নেহ ও অল্ন সহযোগে লবণ পাঁক করিয়। উপনাহ প্রয়োগ 

করিবে । বেশবার কৃশরা ছুপ্ধ ও পায়েসের স্বেদ দিবে । স্বেদ সর্বদ 

প্রয়োগ করিবে ও রক্ত মোক্ষণ করিবে। ইহাঁতেও যদি পাঁকিবার 

উপক্রম হয়, তবে পাকাইয়। শস্ত্রের দ্বার ভেদ করিবে । ভেদ করিয়! . 
ব্রণের বিধানানুসারে তৈল ভদ্রদার্বাদি গণ (১) যষ্টিমধু এবং প্রচুর 
পরিমাণে লবণ, পঞ্চমূলের কষায় সংযোগে প্রতিপৃরণে (লেপে) 

প্রয়োগ করিবে । পৃথকপর্ণাদির কাথে ও ত্রিবৃতের ক্কাথে রোপণ 

করিবে। পিভ-জন্য বিদ্রধি রোগে মধু শর্করা লাজ যষ্টিমধু ও' সারিব। 

(অনন্ত মূল) ছুগ্ধে পিষিয়া৷ লেপ দ্দিবে, অথবা ক্ষীরকাকোলী বেণা- 
মূল ও চন্দন একত্র ছুগ্ধে পিষিয়া লেপ দিবে । যবক্ষারের শীতকষায়ের 
ঘার। (২) ত্তথবা ইক্ষুরস সহযোগে দুদ্ধের দ্বারা বা জীবনীয় ঘ্বৃতের 

দ্বারা সর্বদা সেচন করিবে । হরীতকীনচূর্ণ মধু সহযোগে দ্রব করিয়া 
লেহন করিবে। বুদ্ধিমান বৈদ্য পন্ধ বিদ্রধি শস্ত্রে ভেদ করিয়া, গ্রয়ো- 

জনানুসারে জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইবে। ক্ষীর বৃক্ষের 

কষায়ে বা উদক-জাত কন্দের কষায়ে ব্রণ প্রক্ষালিত করিয়া, ঘ্বক্ত মধু 

সহযে!গে তিল ও ষষ্টিমধু প্রদেহে (৩) প্রয়োগ করিবে, ও তাহার 
উপরি সুক্ষ বস্ত্র বেষ্টন করিয়। দিবে! টু 

প্রপৌওরিক, মঞ্তিষটা যষ্টিমধু বেণা-মূল পদ্মকাষ্ঠি হরিদ্রা। ও ছুপ্ধী এই 
সকল দ্রব্যে ঘৃত পাঁক করিয়া! ব্রণ-রো!পণে প্রয়োগ করিবে (৪.) অথবা 

(১) সুত্র স্থান সংশমনী বর্গে উল্লিখিভ দেবদারু কুষ্ঠ হরিদ্রা গরভৃতি 
ভদ্্রদার্বাদি গণ । 

(২) শীত কষায় প্রস্তুত করিবার রি] চিকিৎস। স্থানের জ্ঞাতব্য টাকায় 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

রঃ (৩) প্রদেহের প্রণালী সুত্র রে ব্রণ বন্ধনের ও আলেপনের অধ্যায়ে 
ব্য। 
(৪) এইটী পিত-জনা বিদ্রধি ব্রণে প্রয়োজা। পিত্ৃ-জন্য অন্য ব্রণেও 

প্রয়োগ করা যায়। 
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শুরু ভূমিকুম্মাও পৃথকপর্ণী ( চাকুলে ) মঞ্রিষ্ঠ রক্তচন্দন ও ন্যগ্রোধাদির 

প্রবাল অথব ত্বক, এই সকল সহযোগে ঘ্বত পাক করিবে। 

করঞাদ্য দ্বত । 

করঞ্জের পত্র ও অভিনব ফল, জাতী পটোল ও নিন্ব ইহাঁদিগের 
পত্র, হরিদ্র। দারুহরিদ্র1, মধুছ্ছিষ্ট, যষ্টিমধু তিক্ত-রোহিণী ( টুক) 
শ্রিয়ঙ্কু কুশের-মূল বেতসের ত্বক মঞ্জিক। চন্দন বেণা-মূল উৎপল-সারিব। 
(হাাম। লত।) ত্রিবৃ্, প্রত্যেকে এক কর্ষ পরিমাণে এক প্রস্থ ঘ্বৃতে 

পাক করিবে। ইহাতে ছষ্ট ব্রণের শান্তি হয়) নাড়ী-ব্রণের এবং সদ্যঃ 

ছিন্ন ব্রণের সংশোধন হয়। ইহাকে করঞ্জাদ্য ঘ্বৃত বলে। হুষ্ট ব্রণ, 

গম্ভীর নাড়ী-ব্রণ, সদ্যচ্ছিন ব্রণ (৯) অগ্ি ব ক্ষার-জনিত ব্রণ, এই 
করঞ্জাদ্য ঘ্ৃতের দ্বারা নিশ্চয় শাম্য হয় । 

শ্লেম্সজন্য বিদ্রধি-রোগে, ইষ্টক সিকত। লৌহ গোময় তৃষ পাংগু 
ব! মৃত্রঠ উষ্ণ করিয়। স্বেদ প্রয়োগ করিবে | কষাক্ন পান বমন আলে- 
পন ও উপনাহ, সর্বদা এই সকলের প্রয্কোগ দ্বারা দোষের ক্ষালন 

করিবে, এবং অলাবুর দ্বার রক্তমোক্ষণ করিবে । প্রাকিয়। উঠিলে 

শস্ত্র-পাতন পূর্বক আরগ্বধের কষায়ে ধৌত করিয়া, হরিদ্রা ত্রিবৃৎ শক্ত 
তিল ও মধু সংযোগে লেপ প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত ক্রমে বন্ধন 

করিবে। তদনন্তর কুলথ দস্তী, ত্রিবৃৎ শ্তামালত। অর্ক ও লোধ, এই 

সকলের কৃষ্ধে গোমুত্র ও সৈন্ধব যোগে তৈল পাক করিয়। প্রয়োগ 

করিবে। 

রক্ত-জন্ত অথবা! আগন্তক খিদ্রধি রোগে, পিত্ব-বিদ্রেধির ন্যায় 
সমস্ত কাধ্য করিবে। 

অন্তবিদ্রধি হইলে বরুণাদি গুণের কাথ, উষকাদি-গণের গ্রক্ষেপ 

পূর্বক পান করাইলে শাস্তি হয়। উক্ত গণদ্বয়ের ক্কাথে ঘ্বৃত পাক 

করিয়া, বিরেচক দ্রব্যের সহযোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন 

0১) সদ্য কাটা ঘা। 2 ই, 
৯৪ 



১৫৮ স্তর । 

করিলে বিদ্রধি আরোগ্য হয়। উক্ত গণন্বয়ের ফকাথ) স্েহ-যোগে 

অন্ুবাসনে ও আসম্থাপনে প্রয়োগ করিবে । দোষ অন্থসারে ষথ! 
প্রক্ষেপ দ্রব্য (১) সংযোগে মধুশিগর কাথ, আলেপনে পানে ও 

ভোঁজনে অপক্ধ অবস্থায় সেবন করিলে সকল প্রকার বিদ্রধি আন্বোগ্য 

হয় । অথবা, সেই সকল চূর্ণ, জল ধান্যান্ন মৃক্ধ বা স্থর! সহযোগে 
সেবন করিবে । অথবা ষে সকল দ্রব্যে দোষের শান্তি হয়ঃ সেই 
সকল দ্রব্যের কাথ সহযোগে শিলাজতু.সেবন করিবে । অথবা সেই 
কাথ অধিকাংশ গুগৃগুল শুষ্ঠী ও দেবদারু চূর্ণ সহযোগে সেবন 

করাইবে। স্ষেহ প্রয়োগ, উপনাহ-স্বেদ ও বিরেচন ক্রিয়। সব্বদা 

বিধেয়। কফ-জন্ত বিদ্রধি রোগে যথাবিধিক্রমে সির! বিদ্ধ করিবে। 

কেহ কেহ বলেন যে রক্তপিত্ত বা বায়ুজন্ত বিদ্রধি রোগে বাহুতে* 

সির বিদ্ধ করিবে । বিদ্রধি পাকিয়! শরীরের বহির্ভাগে উন্নত হইলে, 

তাহা ভেদ করিয়! ব্রণের স্তায় প্রতিকার করিবে । অধোভাগে হউক 

উদ্ধতাঁগে হউক পুষাদি নির্গত হইলে, (২) মৈরেয় সুর! অল্প ব। 
আসব (৩) সংযোগে বরুণাদি গণের. বা মধচুশিগ্ বৃক্ষের চূর্ণ বা কষাক্ 
সেবন করাইবে। শিণ্ু-মূলের জলে শ্বেত সর্ষপ সহযোগে অন্ন পাক 
করিয়া! যব কোল (বদরী বিশেষ) ও কুলখের ষষ সহযোগে ভোঞ্ন 

করাইবে। যথাসাধ্য পরিমাণে তিলুক ঘ্বত অথব1 ব্রিবৃতাদিগণের 

কাথে পাক কর! ত্বত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিবে । এ 

অবস্থায় অজীর্ণ না হয় তজ্জন্ত বিশেষ যত্র করিবে। যথাবিধি পর্য্যাক় ক্রমে 

চিকিৎসা করিলেই ষে নিতান্তই আরোগ্য হইবে এরূপ নিশ্চয় কর! 

যায় না। অতএব প্রত্যাখ্যান পুর্ব্বক চিকিৎসা করিবে । 

€ ১) যে দোষ-জন্য বিদ্রধি জন্মে, সেই *দাষ যে সকল দ্রব্যে সাম্য হয় নেই 
সকল দ্রব্য ব! তাহাদিগের চূর্ণ এস্থলে অভিপ্রেত । | 

* বে পার্খে বিদ্রধি জন্মে সেই পার্ষের বাহুর শির! রিদ্ধ করাই সঙ্গত। 
৫২) এই রোগে মুখ দিয়া, ব। মলদ্বার দিয়। পূ নির্গত হয়। 

- €৩) স্থরাবর্গের টাকা! দ্রষ্টব্য । 



সশ্রুচত | ১৫৯ 

মজ্জাজাত বিদ্রধি রোগে, স্নেহ-ন্েদ রক্ত মোঁক্ষণ প্রভৃতি বিদ্রধি- 
বিহিত ক্রিয়া সমস্ত করিবে । পাকিয়া উঠিলে অস্থি পর্যাস্ত ভেদ 
করিবে । পুয়াদি নিঃশেষে নির্গত হইলে ব্রণ সংশোধন করিবে । 

তিক্ত-কাথে ব্রণ ধৌত করিয়1,.তিক্ ঘ্বত তাহাতে প্রয়োগ করিবে। 
যদি মজ্জা নিরস্থত হওয়া নিবৃত্ত ন। হয়, বুদ্ধিমান বৈদ্য সংশোধনীয় 
দ্রব্যের কষায় প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । প্রিয়ন্ত্ ধাতকী রোধ কটফল 

তিনিশ সৈন্ধব, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিবে । এই তৈলে 

বিদ্রধি-জন্ত বৃণ রোঁপন হয়। 
সদ) রড 

সপ্তদশ অধ্যায় । 

বিসর্প নাড়ীব্রণ ও স্তনরোগের চিকিৎসা । 

নিদান-স্থানে প্রথম যে তিন প্রকার বিসর্প রোগ (১) বল হই- 

হইয়াছে তাহার! সাধ্য । অবশিষ্ট ছুই প্রকার, শোণিত-জন্ত ও 

সন্নিপাত-জন্য বিসর্প-রোগ অসাধ্য । সাধ্য বিসর্প রোগ হইলে, যে 

দোঁষের জন্য বিসর্প রোগ জন্মে, সেই দোষ নিবারক সমস্ত দ্রব্য 
সংযোগে বত) পরিষেচন (কাথ )১) ও লেপ প্রস্বত করিয়। প্রয়োগ 

করিবে । | 

বাঁয়ুজন্য বিসর্প-রোগে, মুক্তা শতমূলী দেবদার কুষ্ঠ ধান্যক 
শোভাঞ্জন বারাহী (চাঁমর আলু), এবং উষ্ণগণ (১), পরিষেচণে 

আলাপনে ও ঘ্বতাদি প্রস্তুত করণে প্রয়োজ্য। বৃহৎ পঞ্চমূলী, স্বল্প 

পঞ্চমূলী কণ্টকাখ্য ও বন্বীঃ নামকগণ * সমস্ত লেপনে পরিষেচনে 
ও ত্বতে প্রয়োগ করিবে । 

€ ১) নিদান স্থান বিসর্প-রোগের নিদান জষ্টুব্য | 

(৯) আরর্ধাদ্দি গণকে উষ্ণ গণ কহে । দ্ধিত্রণীয় চিকিৎসা ত্রষ্টব্য। 

* সুত্র স্থানে গণ বর্ণনায় ভ্রষ্টব্য। 



১৬০ স্শ্রুচত | 

পিতৃ-জন্য বিসর্পরোগে, কসেরুক (কেপ্তর) শৃঙ্গাটক পদ্ম শর-বৃক্ষ 

শৈবাল উৎপল, এই সকলের কন্ক ও কর্দম বন্ত্রে গালিত করিয়া, ঘ্বৃত 

যোগে শীতল অবস্থাতে লেপে প্রয়োগ করিরে । বালা 'বেণামূল 

রক্ত চন্দন শ্রোতজ মুক্তা মণি ও গিরি-মৃত্তিকা, এই সকল হুগ্ধে পিষিয় 

গ্বত সংযোগ পূর্বক অল্প পরিমাণে (অর্থাৎ পাতলা] করিয়া) প্রলেপ 

দিলে যতিনাঁর শাস্তি হয়। প্রপৌগুরীক (পুড়র বৃক্ষ) যষ্টিমধু 

ক্ষীর-কা কলী মগ্রি্ঠা পন্মকাঁ্ঠ রক্তচন্দন ও রাক্সা, এই সকল ভ্রবোর 

একত্র যোগে প্রলেপ ও পিত্তজন্য বিসর্পের যাতনা নিবৃত্ত হয়। 

ন্যগ্রোধাদি গণের ককাথে পরিষেচন, ও তাহাদিগের রসে ঘ্বত পাঁক 

করিয়া প্রয়োগ করিবে । শীতল জল মধূদক বা শকরা- বুল ইক্ষু- 
সর সেচন করিবে । 

গৌঁর্ধ্যাদি ঘৃত। 
গ্বতকুমারী, যষ্টিমধু পদ্ম রোধ বাঁলা রাঁজোঁদন (পিয়াল) গিরি- 

মৃত্তিকা থখষভক [১) সাঁরিবা অনন্ত-সূল, কাঁকোলী মেদ (২) কুমুদ 

উৎপল রক্তচন্দন মধু শর্রুরা দ্রাক্ষা স্থির] শালপর্ণী পৃষ্নিপর্ণী (চাকু- 

লিয়া) শতমূলী, জল সচযোঁগে পিষিয়া ইহাঁদিগের কলংক প্রস্তত 
করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণ স্সিরাদি বিল্বাদি ও পঞ্চমূলী (বৃহৎ), 

ইহাদিগের কাথ ঘ্বৃতের চতুণ্ডণ, এক প্ররস্ত তে পাক করিয়া, পরে 

তাহাতে পূর্বোক্ত কলক পাঁক করিবে (৩)। এই ঘ্বত পরিষেচন 

করিলে, পিত্ৃ-জন্য বিসর্প ও নাঁড়িব্রণ বিক্ষোট ও ছুষ্টব্রণ আরোগ্য 

তয়, এবং প্রান করিলে শীর্ষ-রোগ ও মুখ-রোগ আরো গ্য হয়। ইহাতে 

বাঁলকিগের গ্রহ-জন্য রোগ ও শোষরোগেরও শান্তি হয়। ইহাকে 

গৌর্য্যাদি ঘ্বৃত বলে। 

€১) খষভক অভাবে বংশলোচন, 

এবং (২), মেদাভাবে অশ্বগন্ধ! গ্রহণ করিবে । 

(৩) ঘ্বৃতে বা তৈলে অগ্রে ক্কাথ পরে কল্ক পাক কিনি | কোন কোন 

বৈদ্য ইহার বিপরীতও করেন। 



সুপ্রুত। ১৬১ 

কফজন্য বিপর্প রোগে, অজগন্ধা (বাবুই বৃক্ষ ) অশ্বগন্ধ! সরলা 
(ত্রিবৃৎ) কালা (নীল বৃক্ষ) একৈষিক! (আকনাদ) অজশুঙ্গী 

গোমুত্রে পিষিয়া লেপ দ্িবে। কালান্ুসার্ধয (পীত কাষ্ঠ) অগুরু 

চোচ রানা গুঞ্জ। বচঃশীতশীব ( মৌরী) ইন্দ্রপর্ণী (লাঙ্গলা )পালিন্দী 
(শ্যামালত1) মুপ্তাতক € ২) ও ভূমিকদন্ব, কফ-জন্য বিসর্প রোগে 
এই সকল দ্রব্যও উপকারী । সংশোধন পাঁন আলেপন প্রভৃতি 
ক্রিয়াতে বরুণাদিগণ ব্যবহার করিবে। সংশোধন ও শোঁণিত 

মোক্ষণই বিসর্পরেগের প্রধান চিকিৎসা । যে কোন দোঁষ-জন্ঠ 
হউক পাঁকিয়া উঠিলে ব্রণের ন্যায় বথোক্ত বিধানে সংশোধিত করিয়া 

চিকিৎসা করিবে। ৃ্ 

ক্রিদোষ-জন্য নাড়ী-ব্রণ হইলে আরোগ্য হয় না। অপর চাঁরি- 

প্রকার নাড়ী-ব্রথণ (২)বযত্ব করিলে আরোগ্য হয়। বাধু-জন্য নাড়ী- 

ব্রণ হইলে, প্রথমতঃ উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে । তদনস্তর 
পুয়ের গতি (অর্থাৎ শোষ বা নালীর মুখ) নিঃশেষে বিদারণ পুর্ব্বক, 

তিল ও অপামার্গের ফল একত্র পিষিয়া সৈন্ধব সংযোগে সেই স্থানে 
বন্ধন করিয়া দ্িবে। ব্রণ প্রক্ষালনের জন্য বৃহৎ পঞ্চমূলীর কা 
প্রয়োগ করিবে । হিংআ] (শ্বেত গুঞ্ী1) হরিদ্রা কটুকী বল। গোজিহ্ব 

ও বিন্বমূল, এই সকল ভ্রব্য একত্র যোগে ব্রণের শোধন পুরণ ও 
রোপণ ক্রিয়্াতে প্রয়োগ করিবে । 

পিতৃ-জন্ত নাড়ী-ব্রণ রোগে, হুপ্ধ ও ঘ্বত যোগে উৎকারিকা! প্রস্তত 
করিয়! (৩) উপনাহ স্বেদে প্রয়োগ করিবে। তদনস্তর শস্ত্র পাত 
পূর্বক তিল নাগদন্তী ও যষ্টিনধুর কল.ক লেপে প্রয়োগ কন্দিবেঃ সোঁম 

(১) মুঞ্জার অভাবে তালের মেথী। নিত্যং মুঞ্জাতকাপ্রাপ্ত তাল মস্তক 
নির্যাত ইতি পরিভাষায়াং। এ 

(২) অপর চারি প্রকার নাড়ী-ব্রণ নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য । 

(৩) পিত্-জন্য ব্রণে যে সকল দ্রব্যের লেপ দেওয়া যায়, তাহাই এখনে 
উৎকারিক। পাকে ব্যবহাধ্য | 



১৬২ সশ্রুত। 

নিশ্ব ও হরিদ্র! সর্ব! প্রক্ষালনে প্রয়োগ করিবে, এবং শ্যাম! ত্রিভণ্ডী 
€শ্বেত ত্রিবৃৎ) ত্রিফলা হরিদ্রা ও বৃক্ষক (কুটজ) একত্র ত্বৃত ছুগ্ধ 
ংযোগে পুর্ব্বক তর্পণে প্রয়োগ করিবে। 

কফ-জন্য নাড়ী ব্রণ হইলে, কুলখ ও শ্বেত সর্ষপের সক্ত এৰং 

কিণু, একত্র যোগে উপনাহ শ্বেদ প্রদান করিয়া ব্রণ অগ্রে কোমল 

করিবে। পরে এষণীর দ্বার পুয়ের গতি অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত 

শোষ বাঁ নালী-মুখ নিঃশেষে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। তদনস্তর নিশ্ব 

ও তিল পিষিয়! সৌরাষ্টরমৃত্তিকা ও সৈদ্ধব যোগে ব্রণে লেপ দিবে । 
করপ্র নিম্ঘ জাতী বিভীতক ও পীলু, ইহাঁদিগের রস ব্রণ প্রক্ষালনে 
প্রয়োগ করিবে । শ্বর্জিকা ক্ষীর সৈন্ধব চিত্রক দস্তী তালী ( তাল- 

ষাঁড় বা তালের বাকড়া) নল অর্ক এবং অপমার্গের ফল, গোমুত্র 

ংযোগে ইহাদিগের তৈল প্রস্তত করিবে । 

শল্য-জন্য নাড়ী ব্রণ জন্মসিলেঃ ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া শল্য টির 

করিবে । তদনস্তর ব্রণ সংশোধন পুর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে ত্বত-মধু 

সহযোগে তিল-কন্ক প্রয়োগ করিয়া ব্রণ রোপণ করিবে । দস্তী 

খর্জর কপিথ বিশ্ব ও বনম্পতি বর্গের (১) অপক্ক ফল, ইহাদিগের 
কষায়ে তৈল পাঁক করিয়া তাহাতে মুস্তা সরলা (শ্বেত ত্রিবৃৎ) 
প্রিয়ঙ্গ, গন্ধক, মোচরস (স্বনাম খ্যাত ) অহিপুষ্প রোধু ও ধাতকী- 

পুষ্প, এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে, এই তৈলে শল্য-জন্য 
নাড়ী-ত্রণ শীঘ্ব পূরিয়। উঠে । | 

কূশ হূর্বল ও ভীরু ব্যক্তির মর্মস্থানে নড়ী-ব্রণ হইলে শস্ত্র পাত 

ন1 করিয়া 'ক্ষীবন্থত্রে ছেদন করিবে । এষণীর দ্বারা সকল নালীমুখ 

অনুসন্ধান করিবে । স্চিতে হ্গণার-স্থত্র বদ্ধ করিয়। নালীমুখে প্রবিষ্ট 

পূর্বক নালীর অন্ত-ভাগে সঞ্চালন, করিয়া! বাহির করিবে । পরে 

(১) যাহাদিগ্ের পুষ্প ন। হইয়া! এক কালে ফল হয় তাহাদিগকে বনস্প্াত 

ৰলে। 



সুশ্রুসত | ১৬৩ 

ক্ষার সুত্রের ছই মুখে গাঁড় করিয়া বন্ধন করিবে । ক্ষার তীক্ষ নঃ 
হইলে আর একটি ক্ষার স্থত্র নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিবে । ভগন্দরেও 
এই রূপ কার্ধ্য করিবে। অর্ধ,দখদির স্থানে অর্ধ,দ উৎক্ষেপণ 
পৃর্বক তাহার মূলে মূত্র সেচন করিবে অথবা! যবসুখ সুচির দ্বারা 
চারিদিক বিদ্ধ করিয়া তাহাঁর মুলে ক্ষার-সুত্র বন্ধন করিবে। ছিন্ন 
হইলে ব্রণের চিকিৎসা করিবে । 

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসায় ঘে সকল বর্তির প্রকরণ বল! হইয়াছে সেই 
সকল বর্তি নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিবে । পুগফল গুড়ত্বক, লবণ 

ও লাক্ষা ইহাদিগের একত্র যোগে কন্ক, অথবা! পৃগফল লবণ 
তেজপত্র ক্মুহী ও অর্ক দুগ্ধে পিষিয়া সেই ককে বর্তি নির্মাণ করিবে । 
ইহাতে নড়ী-ব্রণ শীপ্ব আরো'গা হয়। বিভীতক আশম্রের অস্থি 

বটাঙ্ক,র ' হরেণু শঙ্খিনী-বীজ ও বারাহীকন্দ (চামর আলু. ) এই সকল 
যোঁগে তৈল প্রস্তত করিয়। নাড়ী-্রণে প্রয়োগ করিবে। 

ুস্তর মদন [ময়না ] কোদ্রব (কোদেো ধান্য) ইহাদিগের 
বীজ, কোশাতকী শোনাবৃক্ষ, মুগাদনী (রাখাল শশা) অস্কোটের 

বীজ ও পুষ্প, এবং লাক্ষা ও উদ্নক-সঞ্চিত-মল, এই সকলের চূর্ণ 
তৈল সংযোগে প্রয়োগ করিলে নাড়ী-ত্রণ আরোগ্য হয়। এই সকল 

চর্ণ প্রক্ষেপ পুর্ববক মূত্র সহযোগে তৈল পাক করিয় প্রয়োগ করিলে 

সপ্তাহের মধ্যেই নালী ব্রণ আরোগ্য হয়। পিগীতকের (ময়না) 

মুল বারাহী-রসে (চামর আলুর) ভাবিত করিম তাহ-র চূর্ণ, ও স্ুবহার 

(বড় গোয়াপীয়! লতার) কন্দের চূর্ণ, এই ছুই চূর্ণ ষোগে তৈল 

প্রস্তুত করিয়! প্রয়োগ করিলে নালী-ত্রণ আরোগ্য হয়। 

ভূঙ্গ-রাজের রসে তৈল পাক করিয়!, তাহাতে বারাহীকন্দ (চাঁমর 

আলু) ভল্লাতক অর্ক মরিচ টুসদ্ধব লবণ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দার-হরিদ্রা 
ও চিত্রক, এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ 

করিলে নাঁড়ী-ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়। 



৬৪ স্শ্রুত | 

্উন-গত রোগে, ধাত্রীকে ঘ্বৃত পান করাইয়া রাঁখিবে। অপরাহ্ন 
কালে মধু. ও গজ-পিপ্পিলী ষোগে নিষ্বোদক পান করাইয়া! বমন 

করাইবে। পর দিবস প্রাতঃকালে মুদ্রগ-যুষ সহযোগে ,অন্ন ভোজন 

করাইবে। এই রূপে তিন চারি বা ছয় দিবন বমন করাইবে। 
অথবা! ত্রিফল! সহযোগে ঘ্বত গান করাইবে। অথবা ভার্গী বচ 

অতিবিষ! (আতইচ) দেবদারু পাঠ! মুস্তা মুর্বা কাকড়া-শৃঙ্গী কটুকী 

ও ধাত্রী, হুপ্ধ সহযোগে এই সকল পান করাইবে। শোধনার্থ 
আরগ্ধাদির কষায় মধু সংযোগে পান করাইবে। সামান্যতঃ 
এই সকল যোগ বল! হইল। স্তন্য-দ্্ধে যদি কোন দোষ জন্মে, 

দোঁধ অনুসারে তাহার প্রতীকার করিবে। স্তনে কোন প্রকার 

রোগ জন্মিলে, বিত্রধী চিকিৎসায় যে সকল ওষধ বল! হইয়াছে 
তাহাই বিবেচন। পূর্বক প্রয়োগ করিবে। স্তন পাকিতে আর্ত 
হইলেও উপনাহ প্রয়োগ ন। করিয়া ওষধ ভক্ষণ করাইয়। পাকাইতে 

ষত্ব করিবে । কারণ স্তন অতি কোমল মাংস-বিশিষ্ট, বন্ধন করিলে 

তাহাতে কোথ (পচিয়। বাওয়।) উপস্থিত হুইয়া৷ অবদীর্ণ হইয়। 

যাক়। পাকিয়া উঠিলে হপ্ধ-বাহিনী শীরা ও চুচুক (স্তনাগ্র-স্থিত 
কষ্ণবর্ণ স্থান) পরিত্যাগ পুর্বক শন্ত্রপাত করিবে। স্তনে অপক 

অবস্থার দাহ থাকিলে, অথ৭। পাকিয়া উঠিলে, দহন কর] কর্তব্য । 

গ্রন্থি অপচী অর্ধব,দ ও গলগণ্ডের চিকিৎস। | 

গ্রন্থি রোগের অপক্ক অবস্থায় শোফের ন্যায় প্রতীকার করিবে । 

শরীরের বল থাকিলে রোগ প্রবল হইতে পারে না, অতএব রোগীর 

বল সর্বদা নক্ষা করিবে । তৈল ব৷ ত্বত অথব। উভয়ই পাঁন করিবে, 
কিম্বা বস! সহযোগে ত্রিবৃৎ সেবন করিবে ।' 

বাষু-জন্য গ্রস্থিরোগে দশমূলের ক্কাথে বা চত্তঃ ন্নেহ (১) অথবা 

ছুই প্রকার স্নেহ সেবন করিবে । এবং হিংআ (শ্বেত গুঞ্জার মূল) 

(৯) ত্বৃত, তৈল, বসা) মজ্জা) এই চত্তঃন্নেহ। 



থশ্রচ্ত। ১৬৫ 
অমৃত (আমলকী) রোঁহিণী (হরীতকী) ভার্গী শ্তোনাঁক ( শেনা- 

ছাল) বিন্ব অগুরু শোভাঞ্জন, গোঞ্জিহব! তাঁলমুলী, এই সকল দ্রব্যের 
প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। উপনাহ-ম্বেদ ও বাযুনাঁশক অপরাপর 

প্রলেপও প্রয়োগ করিবে। অথব!1 বিদীর্ণ করিয়া পুয় নির্গত করিবে ; 
এবং বিশ্ব অর্ক ও রাজ বৃক্ষের কাথে প্রক্ষাঁলন পূর্বক সৈন্ধব সংযুক্ত 
পঞ্চাঙ্গুলের (গাঁব ভেরেও1) পত্র ও ্িিল লেপনে প্রয়োগ করিয়া 

সংশোঁধন করিবে । সংশোধিত হইলে, শুরু ত্রিবৃৎ সংযোগে তৈল 

প্রস্তুত করিয়া ব্রণ পুরণ করিবে। 

পিতু-জন্য গ্রন্থি রোগে বিডঙ্গ যষ্টিমধূ ও গুলঞ্চের কাথ ছুপ্ধ সহ- 

যোগে সেবন করিবে; জলৌকার দারা রক্ত মোক্ষণ করাইবে, এবং 
্ষীরোদক সেচন করিবে । কাঁকোঁল্যাদি বর্গের শীতল কাথ শর্করা 

সহযোগে পান করিবে; দ্রাক্ষারস অথবা ইক্ষুরস সহযোগে হরীতকীর 

চূর্ণ পাঁন করিবে । যষ্টিমধু জম্বু অজ্জ্বন ও বেতস, এই সকলের ত্বকে 
প্রদেহ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে । অগবা মুচুকুন্দ বুক্ষের তৃণ- 

শূন্য কন্দ পিষিয়া সর্বদা লেপন করিবে । পাকিয়া উঠিলে বিদীর্ণ 
করিয়া পুয় নি'্সরণ পুর্ব্বক বনস্পতির ক্কাথে ধৌত করিবে। যষ্টিমধূ- 
সহযোগে তিলের কন্ক লেপন পূর্বক ব্রণ সংশোধন করিয়া, তাহাতে 
কাকোলাদি-গণ সহ পাঁক করা ঘ্বৃত প্রয়োগ করিবে । 

শ্লেম্মা-জন্য গ্রন্থি রোগে বমন.বিরেচন করাইয়া গ্রন্থিতে শ্বেদ 
প্রয়োগ করিবে । তদনস্তর অন্নষ্ঠ লৌহ উপলখণ্ড বা বেণুদণ্ডের 
দ্বারা মর্দন করিয়! বিশ্নাপিত করিবে ( বসাইয়! দিবে )। গ্ররে বিকম্কত 
(বৈচি বৃক্ষ) আরখধ, গুঞ্জামূল শ্বেত গুঞ্জারমূল কটুতুদ্বী (ভিত লাউ) 
অর্ক ভারী করঞ্জ, কাল! (কেলে ক্লড়া) ও মদন বৃক্ষ (ময়না) লেপনে 
প্রয়োগ 'করিবে। মর্মস্তান ব্যতীত অনাস্থনে জন্ষিয়া বসিয়া না 
গেলে, অপক্ক অবস্থাতেই বিদীর্ণ করিয়া তাহার আত্যন্তরিক পদার্থ 
নির্গত করিবে। 
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রক্ত-জন্য গ্রন্থি দগ্ধ করিয়। সদ্যব্রণের বিধানানগসারে প্রতিকার 

করিবে । মাংস-কন্দী উন্নত বৃহৎ গ্রন্থী হইলে এই রূপ প্রতিকার 

করিবে, অথব। পাঁকিয়। উঠিলে ছেদন করিয়। পৃথ্যতম (হিতকর ) 

কষায়ে প্রক্ষালিত করিবে । প্রচুর ক্ষ!র ও ঘ্বত মধু সংযোগে ঘনীভূত 

সংশোধনী দ্রব্যের দ্বারা সংশোধন করিবে । পরে বিড়ঙ্গ পাঠা ও 

হরিদ্রা সংযোগে তৈল পাক করিয়া তাহাতে প্রয়োগ করিবে। 

মেদ-জনা গ্রন্থি রোগে তিল কন্ধ লেপন করিষা তাঁহাঁয় উপরি 

দ্বিগুণিত ভাবে বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন করিবে । অগ্রিতপ্ত লৌহের ছ্বার! 
পুনঃ পুনঃ মার্জন করিয়। দগ্ধ করাও হিতকর। অথবা দারুহরিদ্রা 

লেপন করিয়া প্রতপ্ত লাক্ষার ছার! স্বেদ দিবে । শঙ্ত্ের দ্বার। ছেদন 

পূর্বক আভ্যন্তরিক মেদ নিঃসারিত করিয়। দগ্ধ করিতব।' অথব! 

পাকিয়! উঠিলে বিদীর্ণ করিয়া মৃত্রের দ্বার! প্রক্ষাপিত করিবে । পরে 

পিষ্ট তিল ও স্বর্ীকা ক্ষাঁর প্রভৃতি (১) লবণ ও হরিতাল একত্র 

মিশ্রিত করিয়া ঘ্বত মধু সহযোগে গাঢ় করিয়া সংশোধনার্থ প্রয়োগ 

করিবে । সংশোধিত হইলে ছুই প্রকার করঞ্ (নাটা করগ্ ও ডর 
করঞ্জ) গুপ্তা বংশ-নীল ইঙ্গুদী এই সকল ও গোঁমুকজ্র একত্র যোগে 

তৈল পাক করিয়। তাহাতে প্রয়োগ করিবে । 

জীমুতক € ঘোঁষালতা ) কোঁশবতী (বিঙ্গে ) দস্তী ভ্রবস্তী ( মুষিক- 

পর্ণী) ও ত্রিবৃৎ এই সকল একত্র সহযোগে দ্বৃত পাঁক করিয়1! পান ও 

লেপনে প্রয়োগ করিলে অতি বৃহৎ অপচীও নিবৃর্ত হয়। 

নিগু্ডী" (নীল শেফালিকা ) জাতী বরিহিষ্ঠ এবং জীমৃতক 

(লবণ) প্রচুর পরিমাগে দৈন্ধব ও মাক্ষিক সংযোগে পান করিয়! 
নিঃশেষে বমন করিবে । ইহাতে দুষ্টঅপচীর শাস্তি হয়। কৈটর্ষ্য 
(কটফল)বিষ্বী ও করবীর এই সকল একত্র যোগে তৈল পাক 

করিয়। শিরোবিরেচনে প্রয়োগ করা হিতকর | মধুকসার ( মৌল- 
[১] নর্জিক' ক্ষার প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষার ক্ষারবর্গে দ্রষ্টব্য । 
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কাষ্ঠ ) অথবা শিগ্র,ফল অথব। অপামার্গের মঞ্জুরী অবপীড়নে প্রয়োগ 
করিবে । শাখোটকের শ্তোওড়।) রমে তৈল পাক করিয়া নস্তে ও 

বির্েজনে প্রয়োগ করিবে। 

মন্মস্থান ভিন অন্যস্থানে গ্রন্থি জন্মিলে, অপর অবস্থাতেই শস্ত্রের 
দ্বারা উদ্ধত করিয়া! অগ্নি প্রয়োগ করিবে। অথবা পদের পাঞ্চি দেশে 
ইন্দ্রবস্তি নামক মন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক উভয় দিকে দ্বাদশাঙ্থল পরিমিত 
স্থান বিদীর্ণ করিয়া] মৎস্যের অগ্ডের ন্যায় পদার্থ সমস্ত নিগত করিবে 
ও পরে অগ্নির দ্বার দগ্ধ করিবে। অগণ্বা শস্ত্রের দ্বার! গ্রস্থি উদ্ধ.ত 

করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে) অথবা মণিবন্ধের উপবিভাগে দগ্ধ 

করিয়া, প্রত্যেকে এক অঙ্কুল অন্তর, এরূপ তিনটী রেখা করিবে। 

ইহাতে অপচী রোগ আরোগ্য হয়। প্রচলাক (মযুব) কাক গোধা 

সর্প কুম্ম, ইহাদ্দিগের চর্ম, দগ্ধ করিয়া ইচ্ুদী তৈলের সহিত প্রয়োগ 
করিৰে। বিরেচন ও ধুম প্রীয়োগ করিবে এবং যব ও মুদগ ভোজন 
করিবে। 

বায়ু-জন্ত অর্ধদ রোগে, বিরেচন ও ধূম প্রয়োগ করিবে, এবং যর 

ও মুদগ ভোজন করিবে, এবং কক্রারুক (কীকুড় বৃক্ষ) এব্বারক 
(তরমুজ বৃক্ষ ) নারিকেল পিয়াল এরগবীজ-চূর্ণ ছুগ্ধ স্বত জল; এই 
সকল একত্র সিদ্ধ করিয়া, উষ্ণ "থাকিতে তৈল সহযোগে উপনাহ 

স্বেদ প্রদান করিবে । বেসবার সহযোগে মাংস পাক করিয়া, তন্থার! 

নাড়ী-ম্বেদ প্রদ্দান করিবে। শূঙ্গের দ্বার পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ 

করিবে । বাতদ্ব ওষধের ক্াথ হুপ্ধ ও অস্ত রস, এই সকল ধ্মহযোগে 
শতমূলী ও ত্রিবৃৎ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে । 

পিভ-জন্য অর্ধ,দ রোগে, মৃছ ন্েদ ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে, 
এবং হুরীতকীর দ্বার বিরেচন করাইবে। অর্ধ ঘর্ষণ করিয়া! উড়ভু- 

স্বর শাক (সেও) গোজিয়া পত্র» মধু সংযোগে ইহাদিগের লেপ 
প্রয়োগ করিবে। সর্জরস প্রিয় রক্ত চন্দন রোধ রসাঞ্জন ঘষ্টিমধু. 
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গুলঞচ কৃষ্ণজিবৃৎ এই দকল দ্রব্যের সুক্ষ চর্ণ লেপে প্রয়োগ করিবে। 
কৃষ্ণত্রিব্ৎ শিলা-জতু দ্রাক্ষা ও-সপ্তলিকা, ইহাদিগের রসে যষ্টিমধু 
সহযোগে ঘ্বৃত পাক করিয়। পিত্ৃক্রন্ত অর্ধ দ ব। পিত্তজন্য জঠর রোগে 

পান করাইবে। 

কফ-জন্ত অর্ব,দ রোগে; বমন বিরেচনের দ্বারা সংশোধন করিয়া 
রক্ত মোক্ষণ করিবে । তদনস্তর যে সকল দ্রব্যে উদ্ধ অধোভাগের 
দোষ (১) সংশোধিত হয় সেই সকল দ্রব্যের কন্ক তাহাতে লেপে 
প্রয়োগ করিবে। অথব। কাংস্ত-নীল ও বিষ লাঙ্গলী গ্রন্থপর্ণী কাকা- 
দরনীর ( কেলেকড়ার ) মূল, কপোত ও পারাবতের মুল সহ মিশ্রিত 
করিয়া এবং তাহাতে ক্ষার বা মূত্র সেচন করিয়। প্রদেহে প্রয়োগ 
করিবে ॥ নিন্মীল তিলকন্ক কুলথ ও প্রচুর পরিমাণে মাংস একত্র 
দধিমস্ত সহযোগে প্রয়োগ করিবে। এই লেপে কৃমি ও মক্ষিক] 

সমস্ত মৃচ্ছিত হয়। অল্প অবশিষ্ট ব্রণে কমি জন্মিলে লেখন করিয়া 
অগ্নি প্রয়োগ করিবে। অন্ন মূল বিশিষ্ট অর্ধ,দ হইলে তাহা ব্রপু 
€ রাঙ) তাত্র সীসা বা লোহার পাতের দ্বার! বেষ্টন করিয়1 ক্ষার বা 
অগ্নি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। এ রূপে প্রয়োগ করিবে যেন 
হানি না হয়। অর্ক জাতি ও করবীর, ইহাদিগের কাথে ব্রণ সংশো- 
ধিত হইলে, ভারা বিড়ঙ্গ পাঠা' ও ত্রিফলা! সহখোগে তৈল পাক 
করিয়া প্রয়োগ করিবে। অর্ধ,দ আপন! হইতে পাকিয় উঠিলে, 
ব্রণ পাকিলে যে রূপ চিকিৎস। করিতে হয় সেই প্রণানীতে চিকিৎসা 
করিবে ।* 

মেদ-জন্য অর্ব্দ রোগে শ্থেদ প্রয়োগ'করিবে, পরে বিদীর্ণ পুর্র্বক 
ব্রণ সংশোধন করিয়! (২) রক্ত ছিঃসরণ স্থগিত হইলে সীবন করিবে । 

পা 

(১) সুত্রস্থানে শোধনীয় ও শমনী বর্গ দেখ। 
€২) ব্রণ শোধনের প্রণালী ছিত্রণীয় চিকিৎসাতে বল হইয়াছে ও পরে ব্রণ 

চিকিৎনায় বলা যাইবে। 
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ঙানন্তর হুরিদ্রা গৃহমধু রোধ রক্তচন্নান মনঃশিলা হরিভাল ইহাদিগের 
চূর্ণ মধু সহযোগে গাঢ় করিয়! প্রলেপ দিবে | সংশোধিত হইলে 
করঞ্জ তৈল প্রয়োগ করিবে । অর্কদে কিছুমাত্র দোষ অবশিষ্ট থাঁকিলে 

পুনর্ব্বার অর্ক উৎপত্তি হয়। অতএব সমূলে সমুদ্ধত করিয়1 নিঃশেষে 

দোষের প্রতিকার করিবে । 

বাযুজন্য গলগণ্ড রোগে, মুত্ত সংযোগে বিবিধ প্রকার অক্লরস, 

উষ্ণ ছুগ্ধ বা তৈল সংযোগে মাংস বা পলাশী লতার রস, ইহাদিগের 
দ্বার! প্রথমতঃ নাড়ী শ্বেদ প্রয়োগ করিবে । পরে, বিশ্াবিত করিষা 

নিয়ত শ্বেদ গ্রয়োগ করিবে । তদনস্তর ব্রণ সংশোধিত হইলে, শণ- 
বীজ তিশি মূলক শিগ্ স্ুরাঁবীজ ও পিয়ালের মজ্জা, এই সকল দ্রব্য 
তিল সহযোগে তাহাতে বন্ধন করিবে । কালা (নীল বৃক্ষ ) অযৃত! 

শিগু পুনর্ণবা! অর্ক চক্রমর্দ মদন বৃক্ষ এটৈধিক! (বক বৃক্ষ) বৃক্ষক 

(খদির) ভিলক (রোধ) কুষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য স্থুরাম্ন * সহযোগে 

পিষিয়! প্রদেহে প্রয়োগ করিবে । গুলঞ্চ নিন্ব হংসপদ্দী বৃক্ষক পিপ্- 

পলী বল! ( বেড়েলা) অতিবল!1 ( পীত বেড়েল! ) ও.দ্বেবদারু, এই 
সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া নিত্য পান করিবে, ইহা! গলগণ্ড 

রোগে হিতকর | 
কফ-জন্য গলগণ্ড রোগে স্ব প্রষ্বোগ করিয়া, শন্ত্র পাত পূর্বক 

শাবিত করিবে। তদনস্তর অক্রগন্ধা অতিবিষ! গুলঞ্ অন্জশূলী কুষ্ঠ 

গুক ( গেঁঠেল ) ও গুঞ্রাঃ পলাশের ক্ষারের উষ্ণ জলে পিষিয় প্রয়োগ 
করিবে। মাগধিকা (গঞ্জ পিপ্পলী ) প্রভৃতি সহযোগে তৈল পাক 
করিয়! তাহাতে পঞ্চ লবণ,প্রক্ষেপ করিবে । এই তৈল বমন বিরে- 

চন নস্ত ও শিরো বিরেচনে প্রয়োগ কর! গলগও রোগে হিত্তকর। 

সকল প্রকার ভক্ষ্যত্রব্য, মৃদগরস ও যবান্ন ত্রিকটু মধু ও মুন্ধ সহযোগে 

নুত্স্থানে সুরা বর্গ ভ্রষ্টবা। 

১৫ 



১৭০ হ্শ্রুত। 

ভক্ষণ করা; এবং শূরঙ্গবের সহযোগে পটোল নিন্ব সেবন করা গলগণ্ড 

রোগের পক্ষে হিতকর। 

নিগ্ধশরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তির মেদ-জন্য গলগণ্ড রোগে যথা বিধান 

ক্রমে শিরা বিদ্ধ করিবে (১) শ্যামালতা স্থধা ( কলিচুণ )» লোহ-মল 

দন্তী ও রসাঞ্জন, এই সকল একন্্ যোগে প্রদেহে প্রয়োগ কর্তব্য । 
সা'ল-বৃক্ষের সার মুত্র সহ আলোড়িত করিয়া পান করিবে । অথব! 

শস্ত্রের বার বিদীর্ণ করিয়া অন্তরস্থ মেদ সমস্ত নিঃসরণ করিবে । মজ্জ! 

দ্বত বসা অথব! মধু সইযোগে দগ্ধ করিবে । দগ্ধ করিয়া তাহাতে 

গত মধু প্রয়োগ করিবে। কাসীদ (হিরাকদ) ও তুথ (তুতে) 
চূর্ণ করিয়া গোরোচন! সহযোগে গলগণ্ডে প্রয়োগ করিবে । তৈল 
অভ্যক্ত করিয়। কাষ্ঠের সার জাত অথবা! গোময়-জাত ভন্ম তাহাতে 

প্রয়োগ করিবে । প্রতিদিন ত্রিফল। কষায় পান কর, গাঢ় বন্ধন করা, 

ও ষব ভেখঙ্গন করা, হিতকর। 

একোনবিংশতি অধ্যায় । 

কুদ্ধি উপদংশ ও শ্লীপদের চিকিৎস1। 

অন্ত্র বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ষে অপর ছয় প্রকার বৃদ্ধি রোগ আছে, 

তাহাতে অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, ব্যায়াম, মৈথুন মল মৃত্রাদির 
বেগধারণ, অত্যাসন (২) ভ্রমণ উপবাস; এই সকল পরিত্যাগ 
করিবে । 

বাযুজন্ত যে ছুইপ্রকার বৃদ্ধি রোগ ক্গন্মেঃ তাহাতে প্রথমতঃ 
রোগীকে ত্রিবৃতাদি ঘ্ৃত বা তৈলের দ্বার! স্িগ্ধ করিয়া স্থেদ প্রয়োগ 

(১) যেরোগেযেম্থানে শির বিদ্ধ করিতে হইবে তাহা শারীর স্থানে 

শিরা বিদ্ধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য । 
[ ২] বিপরীত ভাবে উপবেশন কর।। 
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পুর্ব্বক যথ1 বিধান মতে বিরেচন পান করাইরে। অথবা কোশাস্র 
তিন্বক ও এরও তৈল একত্র যোগে পান করাইবে, বা এক মাস কাল 

ছপ্ধ যোগে পান কুরাইবে। তদনন্তর বাতদ্ব ওঁধধের কাথ বা কক্ষের 
নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে । নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিয়া! মাংসরস 

ও অন্ন ভোজন করাইৰে। পরে বষ্টিমধু সহযোগে তৈল পাক করিয়া 
বৃদ্ধি স্থানে প্রয়োগ করিবে এবং স্গেহ দ্বার স্বেদ ও বাতক্ষ প্রদেহ 
প্রয়োগ করিবে । অথবা কোশের সেবনীর স্থান পরিত্যাগ পূর্বক 

দগ্ধ করিয়। পাকাইবে। পাকিয়া উঠিলে শঙক্ত্রের দ্বার ভেদ করিয়া 
যথাৰিধি ক্রমে সংশোধন ও রোপুণ করিবে। 

পিতত-জন্ত বৃদ্ধি রোগে, অপক্ক অবস্থায় পিত্ব-জন্য গ্রন্থি রোগের 

ন্যায় প্রতিকার করিবে। পাঁকিয়া উঠিলে শস্ত্ের দ্বারা ভেদ করিয়া 

স্বত মধুর দ্বারা সংশোধন করিবে । ' সংশোধিত হইলে রোপণীয় তৈল 
ও কক্কের দ্বার রোপণ করিবে । 

রক্ত-জন্য বৃদ্ধি রোগে জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে, ত্বত 
মধু সংযোগে বিরেচন পান করিবে । এবং অপকক ও পন্ক উভয় 

অবস্থাতে পিত্ব-বৃদ্ধি জন্য রোগের বিধানক্রমে প্রতীকার করিবে । 

কফ-জঙ্ত বৃদ্ধি রোগে গোমূত্রে পিষ্ট প্রলেপ (১) উষ্ণ করিয়া 
প্রয়োগ করিবে, দেবদারুর কষায় মূত্র সহযোগে পান করিবে) এবং 

কফ-জন্ গ্রন্থি রোগে যে সকল প্রতীকার কথিত হইয়াছে, বিশ্নাপন 

ব্যতিরেকে তাহার অপর সমস্ত প্রতীকার এ স্থলেও প্রয়োগ করিবে। 

পাকিয়। উঠিলে শঙ্ত্রের দ্বার! ভেদ করিয়1, জাতী ভল্লাস্তক অস্কোট ও 

সপ্তপর্ণ, এই সকল সহয্পেগে তৈল প্রস্তত করিয়৷ শোধ নার্থ প্রয়োগ 
করিবে। 

মেদ-জন্য বৃদ্ধি রোগে, অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া সুরসাদি গণস্থ 

[ ১] কফজন্ গ্রন্থি রোগের প্রলেপ খনস্থলে প্রয়োজ্য । 



১৭২: স্শ্রু্ত ৷ 

প্রবা অথবা শিরো-বিরেচক দ্রব্য [১] মুত্রে পিষিয়া ঈষহু করিরা 
প্রলেপ দিবে । বদ্ধিত কোশে পূর্বোক্ত মতে শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া 
পট্টের ছার! তাহ! বেষ্টন করিবে। পরে রোগীকে আশ্বাসিত করিয়া 

উভয় কোশের মধাস্তিত সেবনীর অন্তরস্থ ফলদ্বয় পরিহার পূর্বক বৃদ্ধি- 

পত্রনামক শস্ত্রের দ্বারা দারণ করিবে । তাহা হইতে মেদ সমস্ত নিঃস1- 

রিত করিয়] কাসীস (হিরেকস) ও সৈন্ধব প্রষ্বোগ পূর্বক যথাবিধি 

ক্রমে বন্ধন করিবে । সংশোধিত হইলে মনঃশিল। হন্িতাল লবণ 

ও ভল্লাতক একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া ব্রণ রোপণে প্রয়োগ 

করিবে। 

মূত্রজন্য কোশ বৃদ্ধি হইলে, অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিয়! বস্ত্র পট্টের 
স্বার বেষ্টন করিবে। তদনস্তর কোশের অধোভাগে সেবনীর পার্থ 

ব্রীহিমুখ শঙ্ত্রের বার বিদ্ধ করিবে ও সেই দেই বিদ্ধ মুখে ছ্িমুখ 
শলাকা প্রবিষ্ট করিয়! সঞ্চিত জল শ্রাবিত করিবে । তদনস্তর স্থগিক! 

নামক বন্ধন প্রয়োগ পূর্বক শোধন ও রোপণ করিবে । 
অন্ত্রি-জন্য রোগ হইলে অন্ত্বি বৃদ্ধি হইয়া যাবৎ কোশ মধ্যে প্রবিষ্ট 

ন1 হয়, তাঁব বায়ু বৃদ্ধি হঈলে যে রূপ প্রতীকাঁর করা যায় তাহাই 
কর্তব্য । অন্ত্রিবৃদ্ধি হয়! বক্ষণ দেশ আশ্রয় করিলে অর্দচন্ত্র মুখ 

শলাকার দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহা হইলে অস্ত্রি বৃদ্ধি হইয়া আর 

কোশ মধ্যেপ্রবেশ করিতে পারে না। অস্ত্র বৃদ্ধি পাইয়া! কোশ মধ্যে 

প্রবেশ পূর্বক কোষ বৃদ্ধি করিলে তাহা! আরোগ্য হয় ন! । দক্ষিণ 

অথব। বাম যে ভাগের কোষ বৃদ্ধি হয় তাহার বিপরীত ভাগের 

বৃদ্ধান্থৃষ্ঠের মধাস্থিত ত্বক ভেদ করিয়। দগ্ধ করিবে বায়ু-জন্য ও শ্লেক্সা- 

জন্য বৃদ্ধি রোগ এই বিধানে নিবৃত্তিহয় । এই ছুই প্রকার বৃদ্ধি 

রোগে ন্নায়ুচ্ছেদ করা সমধিক হিতকর। অস্ত্র বৃদ্ধি রোঁগের শাস্তির 

জন্য শঙ্খদেশের উপরিভাগে ও কর্ণের অন্তভাগে শির! বিদ্ধ করিবে । 

| ১] সুত্রস্থানে শোধনী শমনী অধ্যায় দেখ । 
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_উপদংশ রোগ সাধ্য হইলে (১), স্নেহ ও হ্বেদ প্রয়োগ করিয়! 

মেদ্র মধ্যস্থ শিরা! বিদ্ধ করিবে, অথবা জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ 
করিবে। বমন বিরেচনের দ্বারা দেহের অধ ও উর্ধ ভাগস্থ দোষ 

সমস্ত হরণ করিবে । ৪ রোগীর দৌর্বল্য, প্রযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ করিতে 
ন৷ পারিলে নিরূঢ বস্তি প্রয়োগ করিবে । শরীরস্থ দোষ অপহৃত 

হওন মাত্রেই বেদনা ও শোফের শাস্তি হয় । তদনস্তর উপদংশ রোগ 

বায়ু-জন্য হইলে প্রপৌগুরীক যষ্টিমধু পুনর্ণবা কুষ্ঠ দেবদারু সরল 

কাঠ অগুরু রাক্সা, এই দকল দ্রব্য প্রলেপে প্রয়োগ করিবে । এরও 

বীজ, যব.ও গোধুমের সক্ত, ও নিচুল [ হিজল] ম্বত সংযোগে ইহা" 
দিগের প্রলেপ ঈষদুষ্চ থাকিতে প্রয়োগ করিবে। এবং পূর্বোক্ত 
প্রপৌগুরীক প্রভৃতি দ্রব্যের ক্কাথ পরিষেচনে প্রয়োগ করিবে । 

পিত্ব-জন্ত উপদংশ রোগে, গিরিমুত্তিকা রসাঞ্জন যষ্টিমধু সারিবা 
বেনামূল পদ্মকাষ্ঠ চন্দন উৎপল, এই সকল একত্র যোগে প্রলেপ স্নেহ- 
যুক্ত করিয়! প্রয়োগ করিবে । অথব1 পদ্মের ও উৎ্পলের মৃণাল সাল 

অর্জুন বেতস ও যষ্টিমধু এই সকলের প্রলেপও স্বেহযুক্ত করিয়। প্রয়োগ 
করিবে। দ্বৃত ছুগ্ধ শর্করা ইক্ষু মধু ও জল, অথবা ন্যগ্রোধাদি গণের 

শীতল কষায় পরিষেচন করিৰে। 

কফ-জন্ত উপদংশ রোগে, শাল লতাঁশাল অদন ও ধব, ইহাদিগের 

ত্বক সুরা সহযোগে পিষিয়!, তৈল সংষোগ পুর্র্বক উষ্ণ করিয়। প্রলেপে 

প্রয়োগ করিবে | অথব!1 হরিদ্রা অতিবিষ। মুস্ত|! সরলকাষ্ঠ, দেবদার 

তেজপত্র পাঠা পন্ভুর (শালিঞ্চা শাক), এই সকল একত্র যোগে 
প্রলেপ দিবে । স্থুরসাদি গণের ও আরপ্বধাদি গণের কাথ 'পরিষেচন 
করিবে । এইরূপে সংশোধন আলেপন পরিষেচন ও শোণিত মোক্ষণ 
প্রভৃতি পূর্বোক্ত মতে সকল প্রঞ্কীর গ্রতীকার করিবে। যাহাতে 

(১) উপদংশ-যাহাকে সচরাচর বাও রোগ বলে। এই রোগ ত্রিদেশব অন্ত 

হইলেই অসাধ্য হয়। নিদান স্থান ত্রষ্টবা। 
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পাকিয়] ন! উঠে তৎপক্ষে ধত্ব কর! নিতান্ত কর্তব্য । শিরা স্নামু ত্বক 

সাংস দগ্ধ হইতে থাকিলে, অর্থাৎ জাল থাকিলে, ধ্বজ ক্ষয় হয়। 

পাকিয়। উঠিবা মাত্রেই শস্তরপাত পুর্বক আভ্যন্তরিক পুয়াদি নির্গত 
করিয়া ঘ্বৃত মধু সহষোগে তিলকক্কের প্রলেপ দিকে । তাহাতে করবীর 

জাতী ও আরগ্বধের পত্র আচ্ছাদন করিবে । জয়স্তী ও অর্কপত্র 

প্রক্ষালণে প্রয়োগ করিবে। সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা গিরিমৃভিক! তুথ 
পুষ্পকাঁসীস [কেসর | সৈন্ধব রোঁধ রসাঞ্জন দারুহরিদ্রা হরিতাঁল মনঃ- 

শিলা হরেণু ও এলাইচ এই সকলের চূর্ণ মধুসংযোগে উপদংশে গ্রয়োগ 
কর প্রশস্ত । 

জন্ু আত্র জাতী নিম্ব শ্বেতা মাদপর্ণীর পত্র শল্লকী ( ু্দুরকী) 
বদরী বিল্ পলাশ তিনিশ ও যজ্জডুষ্বর, ইহাদিগের ত্বক ও ব্রিফল! 

একত্র যোগে কাথ প্রস্তত করিয়! তন্বারা উপদংশের-ব্রণ নিয়ত প্রক্ষা- 
লন করিবে । এই সকলের কাথে তৈল পাক করিয়া, তাহাতে গোর্গী 
বিড়ঙ্গ যষ্টিমধু ও সর্বগন্ধ (১) ইহাদিগের চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্বক, সকল 
প্রকার উপদংশত্রণের রোপণে প্রয়োগ করিবে । সঙ্জিকাঁক্ষার, তৃথ, 
কাসীস (হিরেকস) শৈলজ, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ 

করিয় প্রয়োগ করিলে উপদংশের ব্রণ সঞ্চারণ করিয়া! বৃদ্ধি পায় না। 

শরকাগ্ডের ভম্ম হরি তাল ও মনঃশিলা প্রয়োগ করিলে) উপদংশ 

জন্য বিসর্প রোগের (২) শান্তি হয়। তৃঙ্গরাজ ত্রিফল। দক্তী তাত্র চূর্ণ 

ও লৌহচুর্ণ, একত্র প্রয়োগ করিলে উপদংশ রোগ আরোগ্য হয় । 
অপর ছুই প্রকার উপদংশ রোগ, অর্থাৎ শোঁণিত-জন্ত এবং 

ত্রিদোষ-জন্ত উপদংশ রোগ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে । এই 

€ ১) সর্বব গন্ধা-চাতুর্জাতক কপু'র।ককোল অগুরু কুম্কুম্ লবঙ্গ । 
(২) উপদংশ রোগে শরীরে ক্ষুদ্ দূ ব্রণ বিশিষ্ট বিসর্প রোগ জন্মে তাহাকে 

সচরাচর গরমী বলে। পারা জন্য ষেজন্মে তাহা এ স্থানে লক্ষিত নহে। রক্ত 

জন্ত উপদংশ রোগ পিত্ত জন্য উপদংশ রোগের স্তায়। 
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ছুই গ্রকার উপদংশ রোগে দোষের বলাবল দেখিয়া ষথা বিহিত 

প্রতীকার করিবে। 

ত্রিদোষ-জন্ত উপদংশ রোগের প্রতিকার পুনর্বার বিশেষ করিয়! 

বলা যাইতেছে । ছুহাতে হ্ষ্ট-ব্রণের স্তাঁয় প্রতিকার করিবে । শুক্র 
ন্নারণ ও কুথিত (পচিতে) আরম্ত হইলে পরিত্যাগ করিবে । কুখিত 

হইয়] অবশেষে যাহ! থাকিবে, জান্বোষ্ঠ নামক শলাক। দাহন পূর্বক 

অগ্নিবর্ণ করিয়া তন্বার দগ্ধ করিবে। সম্যক দগ্ধ হইলে ত্বৃত মধু, 
প্রয়োগ করিবে । সংশোধিত হইলে রোপণীয় কন্ধ ও তৈল প্রয়োগ 

করিবে। বাযু-জন্য শ্লীপদ রোগে, গুল্ফের উপরিভাগে চত্তরহুল 

অন্তরে সিরা বিদ্ধ করিবে । রোগীস্ুল দেহ হইলে বস্তি ক্রিয়া করিবে। 
গোমৃত্র সংযোগে এরও তৈল একমাস কাল পান করিবে। শুগ্তীর 
কাথে মন্ন পাঁক করিয়। ছুপ্ধের সহিত ভোঞ্জন করিবে । ত্রৈবৃত ঘ্বত 
বা তৈল দেবন কর! ও অগ্সির দ্বারা দগ্ধ করাও প্রশস্ত । 

পিত্ত-জন্য শ্লীপদ রোগে, গুল্ফেন্র অধোভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে। 

পিত্ৃ-জন্য অর্ব,দ রোগে যে রূপে প্রতীকার করা যায় সেই রূপ ও 

পিভপ্ব অন্যান্য প্রতিকার কর্তব্য। গ্রেম্সা-জন্য শ্রীপদ রোগে, 

বৃ্ধাঙ্থৃষ্ঠের প্রধান সির! বিদ্ধ করিবে, এবং শ্লেম্ষা নাশক কষায় সর্বদ] 
পান করিবে । অভয়ার (পঞ্চশিরা হরিতকী) কন্ক কোন প্রকার 

মুত্র সংযোগে, সেবন করিবে । অথবা, কটুক। গুলঞ্চ শুষী বিড়ঙ্গ 
দেবদাক চিত্রক একত্র ষোগে ব্েপ, অথব! চিত্রক সংযোগে দেবদারুর 

লেপ প্রয়োগ কর! ছিতকর ৷ অথবা, বিড়ঙ্গ মরিচ অর্ক শুঠী চিত্রক 

দেবদার সুস্ম এলাইচ ও সকল প্রকার লবণ, এই সকল সহযোগে 
তৈল পাক করিয়া পাঁন করিবে ও যসান্ন ভোজন করিবে । অথবা! 

সর্ষপ তৈল পান করিবে, কিন্বা” পৃতিকরঞ্জের পত্রের রস যথাসাধ্য 
পরিমাণে পান করিবে । পৃতিকরঞ্জের ভস্ম ক্ষার-কল্পের বিধানে মৃত্র 
সহযোগে আাবিত করিয়া! তাহাতে কাকড়ুম্বরের রূস গ্রক্ষেপ পূর্বক 
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দেবন করিবে । এই বিধানক্রমে পুত্রঞীবকের (জিয়াপুত1) রস সেবন 

করিবে। কেচুকাকন্দের (কচুর মুল) রস ও পাঁকিম লবণ পূর্বোক্ত 

রস সহযোগে পান করিবে । কাক জজ্ঘ! শ্বেৎগুঞ্ বৃহতী ৰণ্টকারী 

কদন্বপুষ্পী (মুণ্ডিরী) মন্দারী ( পারিভদ্র) লম্বা! ( ত্বিক্তলাউ )গুৰকনস! 

( শোন! বৃক্ষ) শুকরস ( গে্ঠল।) ইহাদ্দিগের ক্ষার সেবনে শ্রীপদ 

আরোগ্য হয় এবং অপচী গলগণ্ড ও গ্রহণীদোষও নিবৃত্তি হয়। 

অনাহারে থাকিয়া এই ওষধ সেবন করিলে সকল প্রকার বিষের শাস্তি 

হয়। এই ক্ষারে তৈল পাক করিয়া নস্ত ও অভাঙ্গে প্রয়োগ 
করিলে পূর্বোক্ত সকল রোগ ও হুষ্ট ব্রণ আরোগ্য হয়। দ্রবস্তী 
(মুষাকানী ) দস্তী ত্রিবৃৎ নীলী শ্যামালত| সপ্তলা ও শঙ্িনী এই 

সকল বৃক্ষ ভস্ম করিয়া সেই ক্ষার মুত্র সহযোগে গালিত করিয়! 
ত্রিফলার কাথ সহযোগে পাক করিবে। ইহাতে দেহের সুলতা 
নাশ হয়। 

বিংশতি অধ্যায় । 

ক্ষুদ্র রোগের চিকিৎসা | 

অজগল্লিকা' রোগের অপক্ক অবস্থায়" জলৌকা গ্রয়োগ করিবে। 
শুক্তি শ্রত্বী (সলীকা ক্ষার) যবক্ষার ইহাদ্িগের একত্র যোগে কন্ক 
অথবা শ্তামা লাঙ্গলকী পাঠা ইহাদিগের কন্ক লেপন করিবে। পাকিয়া 
উঠিলে ব্রণ চিকিৎসার প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে । 

অন্ধাললী, যবগ্রাখ্যা পনসী কচ্ছগী পাষাণগর্ধভ, ইহার্দিগকে 

অগ্রে শ্বেদ প্রয়োগ করিবে । তদন্নন্তর মনঃশিল| হরিতাল কুষ্ঠ ও 
দেবদারুঃ ইহাদিগের কন্ক লেপে প্রয়োগ করিবে । পাঁকিয়। উঠিলে 

শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়। ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে। 
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বিবৃত! ইন্ত্রবৃদ্ধা গর্ধভী জালগর্ধভ ইরিবিল্লা কক্ষ! বিস্ফোট) এই 
সকল রোগে পিভত-জন্য বিসর্পের স্তাক় প্রতিকার করিবে। মধুর-গণ 

সহযোগে ঘ্বৃত পাক করিয়া! রোপণে প্রয়োগ করিবে । 

চিপ্য রোগে, উষ্ণ জল সেচন করিয়া উৎকর্তন পূর্বক আাব 

করাইবে। পরে চক্র-তৈল অভ্যক্ত করিয়৷ তাহাতে সাপকাষ্ঠের চূর্ণ 
প্রয়োগ করিবে । এরপ প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, অগ্নির দ্বার। দগ্ধ 

করিবে ও মধুর ওষধের (কাঁকোল্যাদি গণের ) কাথ সহযোগে তৈল 

পাক করিয়া তদ্দারা রোপণ করিবে । 

কুন রোগেও পূর্বোক্ত প্রতিকার কর্তব্য । 
বিদারিকা রোগে তৈলাভ্যক্ত করিয়া! স্থেদ প্রয়োগ করিবে ও 

গিরিমৃত্তিক পুনর্ণবা ও বিন্বমূল একত্র পিষিয়া তাহাতে লেপ দিবে । 

অথবা ব্রণ ভাব প্রাপ্ত হইলে (১) সংশোধন করিবে । কষাঁয় ও মধুর 

রস সহযোগে তৈল পাক করিয়া রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে । অথব। 

অপক অবস্থায় জলৌকার দ্বার রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং সাঁলের মূল 
ও পলাশের মূল একত্র পিষিয়। প্রয়েগ করিবে । পাকিয়। উঠ্ঠিলে 
শক্তের দ্বার। বিদীর্ণ করিয়?, পটোল তিল ও নিম্বের কন্ক ঘৃত মিশ্রিত 

করিয়া বন্ধন করিবে । যক্ঞডুম্বর ও খদিরের কষায়ের ছার! 

ব্রণ প্রক্ষালন করিবে এবং সংশেধিত'হইলে রোপণ করিবে ॥ 

শকর্রার্ব,দ রোগে, মেদ-জন্ত অর্দ,দ রোগের প্রণালীতে চিকিৎসা 
করিবে । 

কচ্ছু বিচর্চিকা ও পাম! রোগে কুষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। 
সিকৃথ € মম ) শতমুলী ও শ্বেত সর্ষপ, অথবা বচ দারুহরিদ্রা ও সর্ষপ 
একত্র যোগে লেপ প্রয়োগ করিঝ্। অথবা করঞ্জ-তৈল বা কটুকী 
সহযোগে সারতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে । 

পাদদাধ্য রোগে সিরা বিদ্ধ করিয়। স্বেদে ও অভাঙ্গ প্রয়োগ 

(১]ক্ষত হইলে। 
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করিবে। মধুচ্ছিষ্ট বসা মজ্জা সালের চূর্ণ ঘ্বত ও গিরিযৃত্তিক সহ 

মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপ দেওয়া প্রশস্ত । 

অলস রোগে পাদদ্বয়ে আরনাশ সেচন. করিয়ু!, নিশ্ব তিল কাসীস 
( হিরেকস ) হরিতাঁল সৈন্ধব হরীতকী ও লাক্ষারস একত্র কন্ধ প্রস্তত 

করিয়া লেপ দিবে । অথবা রক্ত মোক্ষণ করিবে । কিন্বা কণ্টকারীর 

রসে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে । অথবা কাসীস 

গোরোচনা ও মনঃশিল! চূর্ণ করিয়] প্রতিসারণ প্রয়োগ করিবে । 

কদর নামক রোগে ব্রণিত স্থান শঙ্কর ভ্বারা উদ্ধত করিয়া ঘ্বত 

ব। তৈলের দ্বার দগ্ধ করিবে । « 

ইন্দ্ললুপ্ত (টাক) রোগে মুদ্ধি, দেশে শেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া 

মনঃশিলা, কাসীস ও তুখ, মরিচ সহযোগে ইহাদ্দিগের 'কন্ক লেপন 
করিবে, অথবা দেবদারু ও কুটন্নট (কেউটা খুথা ) একত্র পিষিয়া 

লেপ দ্রিবে। অথবা গুঞ্জা ফল পিশিয়া রোগের স্থান আচ্ছাদিত 

করিয়া মুহুমূ্ছ লেপ দিবে । মালতী করবীর চিত্রক করঞ্জ, এই 
সকলের তৈল পাক করির়ণ প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হয় । 

অরুংষিক1 রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া! নিম্বোদক সেচন করিবে । 

অশ্বের পুরীষের রসে হরিদ্রা ও নিম্ব, অথব! পটোলের রসে যষ্টিমধু 
নিলোৎপল এরও ও মার্কব (ভীমরাজ) একত্র পিষিয়া লেপন 
করিবে । 

দারুণক রোগে ন্সেহ ও ম্বেদ প্রয়োগ করিয়! দ্ধ ৫ দেশে সির! 
বিদ্ধ করিবে। পরে অবপীড়ন শিরোবন্তি ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে ॥ 

প্রক্ষালনে কোদ্রব-তৃণ (কোদ। ধানের খড়) ও ক্ষার জল প্রয়োগ 

করিবে। 2 

কেশ পঞ্ধ হওয়া নিবারণের প্রণালী পরে বল! যাইবে ॥ মস্ু- 

রিক। রোগে ( বসন্ত) কুষ্ঠ নাশের যে সকল প্রলেপ প্রভৃতি প্রতিকার 

বলা হইয়াছে সেই সকল প্রতিকার প্রযোজ্য । অথব! পিত্বশ্লেম্া 
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জন্ত বিসর্প রোগে যে সঝল বিধি উক্ত হইয়াছে সেই সকল প্রয়োগ 
করিবে। 

জতু-মণি মশক ও তিলকাঁলক রোগে শস্ত্রের ছ্বারা সেই সকল 
স্থান উদ্ধৃত করিয়! ক্ঁরে ব! অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। 

ন্যচ্ছ ব্যঙ্গ ও নীলিক1 রোগে যথা বিধি ক্রমে সিরা বিদ্ধ করিবে। 

ষজ্জডুম্বরের ক্ষীর সংযুক্ত ত্বক্ ঘর্ষণ পুর্ব্বক সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। 
অথবা বল! অতিবলা যষ্টিমধু একত্র ষোগে প্রলেপ, অথবা ক্ষীর- 
কাকোলী অগুরু পীতকাষ্ঠ একত্র যোগে প্রলেপ, অথবা! দ্বত মধু যোগে 
গিরি মৃত্তিকা ও বরাহ দংট্রার (মুক্তা বিশেষ ) প্রলেপ, অথবা কপিথ 

ও পিয়ান্ব বৃক্ষের কক্ধের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 

যৌবন .পিড়ক1 রোগে (১) বমন করা বিশেষ উপকারী । ধন 

বচ লোধূ ও কুষ্ঠ অথবা! বচ রোধ সৈন্ধৰ ও সর্ষপ একত্র যোগে প্রলেপ 
প্রয়োগ করিহুব । 

পদ্মিনী-কণ্টক রোগে নিম্ব-বারী সহযোগে বমন করাইবে, অথব। 

নিম্বোদকে ত্বত পাক করিয়া মধু সংযোগে পানে প্রদান করিবে । 

নিষ্ব ও আরগ্বধের কাথ উতৎসাদনে হিতকর। 

পরি-বর্তিক! রোগে, ঘ্বৃত মর্দন করিয়া ম্বেদ প্রয়োগ করিবে। 

পরে বাতদ্র শান্বন প্রভৃত্তির দ্বার! ত্রিরাত্র ব1 পঞ্চ রাত্র বন্ধন করিবে । 

পরে অভাঙ্গ প্রয়োগ করিয়া মনির উপরিভাগে চর্ম আনয়ন করিবে, 

এবং চর্ম মধ্যে মণি প্রবেশ করাইয়। উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে । 

'বাতদ্ব বিরেচন ও স্িপ্ধান্ন ভোজন করিবে। 

অবপাটিক রোগে, যে দে)ষ-জন্ত রোগ হয় সেই দোষের চিকিৎসা 

করিবে। , 

নিরুদ্ধ প্রকশ রোগে, লৌহ নির্মিত দারুনির্মিত বা. জতু নির্মিত 
দ্বিমুখী শলাক। ঘ্বত মাঁখাইয়! মুত্র দ্বারে প্রবেশ করাইবে। পরে 

পা [১] যৌৰন কালে মুখে যে ব্রণ জন্মে তাহাকে যৌবন গীড়ক1 বলে। 
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শিশুযার বা বরাহের বস। অথনা বাতত্ন দ্রব্য সংযোগে পরিষেচন 

করিবে। প্রতি তিন দিবস অন্তর স্কুলতর শলাক1 প্রবিষ্ট করাইবে। 

এই রূপে আোতপথ বৃদ্ধি করিবে ও স্গিগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। 
অথব। সেবনী পরিত্যাগ পূর্বক শস্ত্রের ঘবার ভেদ করিয়া! সদ্য ব্রণের 

বিধানাহুসারে চিকিৎসা করিবে । 

নিরুদ্ধগুদ বল্সীক বা অগ্নিরোহিণী রোগে, প্রত্যাখ্যান পূর্বক 

চিকিৎস! করিবে । খিসর্প রোগের বিধানাসারে অগ্নিরোহিণীর, এবং 

সন্নিকিদ্ধ-গ্রকশ রোগের বিধানাসারে সন্গিরুদ্ব-গুদ রোগের প্রতিকার 

করিবে। বন্মীক রোগে শঙ্ত্রের দ্বারা উতৎ্কর্তন পূর্বক ক্ষার ও অগ্নি 
প্রয়োগ করিবে । পরে অর্ধ,দের বিধানাসারে,শোধন ও, রোপণ 

করিবে । মর্স্থান ভিন্ন অন্যস্থানে অনতিবৃদ্ধ বন্দীক জন্মিলে, সংশো- 

ধন পূর্ব্বক শোণিত মোক্ষণ করিবে । বনকুলখের মূল) গুড়,চীর মূল, 
লবণ ও আরপ্বধের মুল, দন্তী মূল, শ্াামালতার মুল, তিলের কন্ক, ও 

যব চূর্ণ ৰা গোধুম চুর্গ একত্র যোগে প্রলেপ দিবে। সেই প্রলেপ 
উত্তমরূপে ঘ্বত যুক্ত করিয়া অল্প উঞ্ণ থাকিতে বন্ধন করিবে । 

পাঁকিয়! উঠিলে সকল ছিদ্র মুখ নির্ণয় করিয়! শস্ত্রের দ্বারা ছেদন 

পূর্র্বক দগ্ধ করিবে । অনন্তর দূষিত মাংস সমস্ত সংশোধিত করিয়া 

ব্রণের স্থান দগ্ধ করিবে । ব্রণ সংশোধিত হইলে রোপণ করিবে। 

জাতী-পুষ্প-লতা, গ্রন্থি ( গেঁঠেল। ) ভল্লাতক মনঃশিল।, গুক্ম এলাইচ 

অগুরু চন্দন এবং শৈলজ, এই সকল দ্রব্য সহযোগে নিষ্ব তৈল পাক 

করিয়। অল্সীকের রোপণে প্রয়োগ করিবে । হস্ত পদের উপরিভাগে ' 

বহু ছিদ্র যুক্ত শোফ বিশিষ্ট বল্সীক হইলে পরিত্যাগ করিবে। 

বালকের অহিপুতন1 নামক রোগে ধাত্রীর স্তন্য সংশোধন 
করিবে। পটোল পত্র ত্রিফপা ও রসাঞ্জন একত্র ঘ্বত পাক করিয় 
পান করাইলে কষ্ট-সাধ্য অহিপৃতন। রোগও আরোগ্য হয়। ত্রিফলা 
কোল ও খদির, ইহাদিগের কষান্ন রোপণে, প্রয়োগ করিবে। কাসীস 
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(হিরেক ) গোঁরোচন! তুখ হরিতাঁল ও রসাঞ্জন অল্নরসে পিষিয়!, 
রা বদরীর ত্বক সৈন্ধব সংযোগে পিষিয়। লেপে প্রয়োগ করিবে । 
কপাল থণ্ড ও তুখের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। 

গুদভ্রংশ রোগে ভরষ্ট নাড়ী ঘ্বতাঁক্ত ও স্বেদ প্রয়োগ পুর্ব্বক গুদমধ্যে 

গ্রবেশ করাইৰে। পরে মলদ্বার চশ্খের দ্বারা গোফণার আকারে 

বন্ধন করিবে । চর্দদের যে ভাগ মল দ্বারের ছিদ্র আবৃত করিয়! 

থাকিবে সেই ভাগে যেন ছিদ্রিত হয়। বায়ু নিঃসরণের নিমিত 

পুনঃ পুনঃ ম্বেদ প্রয়োগ করিবে। ছুপ্ধ মহা-পঞ্চমূল, অস্ত্র বর্জিত 

যুধিরার দেহ এবং বাতন্ব ওষধ, এই,সকল যোগে তৈল পাক করিয়া 
পানে ও অভ্য্গে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কষ্ট-সাধ্য গুদত্রংশ রোগও 
অশরোগ্য হয়। | 

একবিংশ অধ্যায় । 
্পীপ০১৫১৫০০ 

শুকরোগের চিকিৎস1। 

সর্ষপী রোগে কষাঁয়-রস-বিশিষ্ট দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। 

তাহারই কথায়ে তৈল পাক করিয়া রোঁপণে প্রয়োগ করিবে । 

অগ্ীলিক1 রোগে, জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে ; তাহাতে 

শাস্তি না হইলে কফ-জন;) গ্রন্থি রোগের ন্যায় উৎকর্তন করিবে। 
গ্রথিত রেগে, পুনঃ পুনঃ নাড়ীশ্বেদ প্রয়োগ করিবে, এবং ত্বত 

যুক্ত ঈষছুষ্চ লেপের দ্বার! উপনাহ প্রয়োগ করিবে । : 
কুম্তীক। রোগে, পাকিয় উঠিলে শস্ত্রের বারা ভেদ করিয়া শোধন 

করিবে । পরে ত্রিফল! লৌধু তিন্দুক ও আম্রাতক একত্র যোগে 
তৈল পাক করিয়া রোপণ করিবে । | 

অলজী রোগে, জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে । কষাঁয় 

দ্রব্যের ক্কাথে তৈল পার্ক করিয়৷ রোপণার্থ পরিষেচন করিবে। 
১৬ 



১৮২ স্থশ্র্ত । 

মৃ্ধিত রোগে, ঈষহূষ্চ বলাতৈল পরিষেচন করিবে, এবং মধুর 
দ্রষোর প্রলেপ করিয়! ঘ্বত যুক্ত. ও ঈষছুষ্ণ অবস্থায় উপনাহে প্রয়োগ 
করিবে। 

সংযৃঢ় পিড়কা রোগে, শীত্ব জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে, 
এবং সেই সকল পিড়ক! শঙ্কর দ্বারা ভেদ করিয়া, ঘ্বৃত মধু লেপন 
করিবে । 

অবমন্থ রোগ পাকিয়1 উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিবে, এবং 

তাহাতে ধব অশ্বকর্ণ পত্তঙ্গ সল্লকী ও তিন্দুক, এই সকল যোগে তৈল 
পাক করিয়। প্রয়োগ করিবে । রর 

পুক্করিকা' রোগে, শীতল কিন্ত! প্রয়োগ করিবে, এবং জলৌকাঁর 
ঘারা রক্ত মোক্ষণ করিয়! ঘৃত সেচন করিবে । 

স্পর্শহানি রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া! মধুর ওষধ প্রয়োগ জে রা 
এবং হুগ্ধ ইক্ষুরস ও ত্বত্ত শীতল অবস্থায় সেচন করিবে । 

উত্তম! নামক পিড়ক রোগে, বড়িশের দ্বারা উদ্ধৃত করিক়া মধু 
ংঘোগে কষা দ্রব্যের চূর্ণ প্রশ্বোগ করিবে । 
শতপোনক রোগে লেখন কার্য্য করিয়া রসক্রিয়। বিধান করিবে। 

এবং পৃথকৃপর্ণাদির কাথে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে । 

ত্বকপাক.রোগে বিসর্পের ন্যায় প্রতীকার করিবে। 

শোণিতার্ব,দ রোগে রক্ত বিদ্রধির ন্যায় প্রতীকার করিবে। 
কষার কক্ক দ্বত তৈল চূর্ণ রসক্রিয়া শোধন ও রোপণ, এই সকল 

প্রতীকার গুলি দোষ ও রোগের অবস্থা বিবেচন। করিয়। প্রয়োগ 

করিবে। ঘ্বৃত পান, পথ্যের নিয়ম ও বিরেচন বিবেচনাগ্থসারে প্রয়োগ 

করিবে। অর্ধ,দ মাংসপাক বিভ্রধি ও তিলকালক এই কএকটা রোগ 
প্রত্যাখ্যান রক চিকিৎসা করিবে | 



দাবিংশতি অধ্যায়। 

মুখরোগের চিকিৎস1। 
ধায়ু-জন্য ওষ্ঠকোইপে (১) চতুর্কিধ স্নেহ ও মধুচ্ছিষ্ট যোগে প্রস্তুত 

ফর! অভ্যঙ্গ ও নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে । শাল্ণের উপনাহ স্বেদ, 
এবং শিরোবিরেচনে ও নস্যে বায়ু-শাস্তিকর তৈল প্রয়োগ করিবে । 

শরীবেষ্টক সর্জজরস দেবদারু গুগ্গুল ও ষষ্টিমধু, ইহাদিগের চূর্ণ প্রতি- 
লারণে প্রয়োগ করিবে। পিতৃরক্ঞ বা অভিঘাত জন্য মুখরোগে; 
জলোকান্স দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া পিত্ত-বিদ্রধির অধিকারস্থ বিবিধ 
ক্রিয়া এস্থানে প্রয়োগ করিবে । শিরোবিরেচন ধুম ম্বেদে কবল- 
গ্রহণও বিধেয় । কফ-জন্য ওষ্ঠ কোপে, ভ্িকটু শ্বর্জিক! ক্ষার যবক্ষার 

৪ বিট্ লবণ একত্র করিয়া মধু সংযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে, 
মেদ-জন্য ওষ্ট-কোপে, হশ্হেদ প্রয়োগ পূর্বক শস্ত্রের দ্বার ভেদ করিয়া 

অগ্নির দ্বার! সংশোধিত করিবে । পরে প্রিয়ঙ্থু ব্রিফল। ও রোধূ মধু 
সহযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে । ওষ্ঠ প্রকোপ-সাধ্য হইলে 
তাহার এই সকল প্রতীকার। 

অতঃপর দস্তমূল গত রোগের প্রতিকার বলা যাইতেছে । শীতাদ 
নামক রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া$ সর্ষপ ত্রিফল। ও মুস্তা এই সকলের 

কাথ রসাঞ্জন মিশ্রিত পূর্বক কবল-গ্রহণে প্রয়োগ করিবে। প্রিয়ঙ্ছ 

ত্রিফল! ও মুস্তা লেপনে প্রয়োগ করিবে, এবং যষ্টিমধু উৎপল পল্স ও 

্রিফলার ক্কাথ সংযোগে নস্যে প্রয়োগ করিবে । দস্ত*পুপ্পুউক 
রোগে, প্রথমাবস্থায় রক্ত মেযক্ষণ করিবে, পরে পঞ্চ লবণ ক্ষৌদ্র সহ- 

যোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে | শিরোবিরেচন নস্য ও শ্সিগ্ধ 

ভোজনও ইহাতে হিতকর । দস্তবেষ্ট রোগে ব্রণ সমস্ত গালিত করিয়!, 

রোধ পত্বঙ্গ (রক্তচন্দন ) যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদিগের চূর্ণ মধু ঘ্বত ও. 
(১) ওষ্ঠ ফুলিয়া ও পাকিয়! উঠ! ওষ্ঠ প্রকোপ খল যায়। 



১৮৪ স্শ্রুচ্ত | 

শর্করা সংযোগে ষজ্ডুন্ধুরের কাথ গওষে প্রয়োগ করিবে। এবং 
কাকোল্যাদি গণস্থ দ্রব্য; ঘ্বত ও ছুপ্ধে সিদ্ধ করিয়। নন্তে প্রয়োগ 

করিবে। শৌধির রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়ারোধু মুস্ত? রসাঞ্জন মধু 
যোগে লেপে প্রয়োগ করিবে । ষজ্তডুম্ুরের কাথ গণ্ডষে প্রয়োগ 

করিবে এবং সারিবা (শ্তামালত।) উৎপল যষ্টিমধু সাবরলোধ ও 

অগুরু চন্দন এই সকল সহ দশ গুণ ছুপ্ধে ঘ্বৃত পাঁক করিয়া নস্তে 

প্রয়োগ করিবে। পরিদর রোগে, শীতাদ রোগের স্থায় প্রতিকার 

করিবে। দন্ত উপকুশ রোগে বমন বিরেচন ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ 
করিয়া কাকডুম্থুরে বা গোজিয়! পত্রে শোণিত বিজ্রাবিত' করিবে। 

পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু সংযোগে প্রয়োগ করিয়! প্রতিসারিত 
করিবে। পিপ্পলী সর্ষপ শুষ্ঠী ও নিচুল ফল এই সকল সহযোগে জল 
সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে গও,ষে (কুলকুচা) প্রয়োগ করিবে । 
জীবক সহযোগে ঘ্বৃত পাক করিয়া কবল ও নস্য প্রয়োগ করাও 
হিতকর । দত্ত-বৈদর্ভ রোগে শঙ্ত্রের দ্বার দত্তমূল সংশোধিত করিয়া (১) 
ক্ষার প্রয়োগ পূর্বক শীতল ক্রিয়া করিবে । অধিক দত্ত জন্মিলে (২) 
তাহাকে উদ্ধত করিয়া অগ্নি প্রয়োগ করিবে, এবং কৃমিদস্ত 

অধিকারের অপরাপর প্রতিকার করিৰে। দস্তমূলে অধিমাংদ রোগ 

জন্মিলে,তাহ ছেদন করিয়। বচ গজপিপ্পলী পাঠ1 সর্জিক। (সোহাগ?) 

ও যবক্ষার, ইহাঁদিগের চূর্ণ মধু সহযোগে প্রয়োগ করিবে। মধু 
সহযোগে পিপ্ললীর কাথ কবলে প্রয়োগ করিবে । পটোল ত্রিফলা ও 

নিষ্ব ইহাদ্রিগের কষায় দন্তমূল ধাবনে প্রয়োগ কর1, এবং শিরোবিরেচন 
ধূম ও বিরেচনে প্রয়োগ করা হিতকর। , 

অতঃপর দস্তমূলে নাড়ী রোগ ( নালী ) জন্মিলে তাঁহার প্রতিকার 
বল। যাইতেছে । যে দন্তমূলে নাঁলী জন্মে সেই দত্ত তুলিয়! ফেলিবে। 

(১) দস্তমূল হইতে রক্ত-পুয়াদি নির্গত করাই সংশোধন কর।। 
(২) ইহাকে সচরাচর জ্ঞানদস্ত বলে । * 



স্থশ্রুচত | ১৮৫ 

শস্ত্রের ঘার1 মাংস ছেদন করিয় ক্ষার ব! অগ্রির দ্বারা শোধন করিবে॥ 

নালীরোগে দত্ত উদ্ধত করা না হইলে.হু দেশস্থ অস্থি ভেদ করিয়। নালী 
জন্মে। অতএব নালী রোগে দস্ত বা ভগ্ন অস্থি সমূলে উদ্ধ'ত করিবে | 

যে দস্তমূলের বর্ধীন স্থির থাকে তাহাতে দন্তশূল জন্মিলে উদ্ধৃত 
করা কর্তব্য নহে। তাহ! উৎপাটন করিলে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। 

ও তজ্জন্ত অন্ধতা বা অর্দিত নামক বায়ু রোগ প্রভৃতি ঘোরতর রোগ 

জন্মে। জাতিপুষ্পের বৃক্ষ মদন শ্বা কণ্টক ও খদ্ির, দন্ত চলিত 

হইলে ইহাঁদিগের কাঁথে দস্তমূল ধাবন করিবে। দস্তমূলে নালী 
জন্মিলে নালী পথ ছেদন করিবে,ও জাতি মদন কটু ম্বাহুকণ্টক 
খদির যষ্টিমধু রোধ মঞ্জিষ্টী ও খদির ইহার্দিগের কষায়ে তৈল পাক 
করিয়! শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে । 

অতঃপর দন্তরোগের প্রতিকার নল! ঘাইতেছে। দত্ত-হর্য রোগে 

স্নেহ (ঘ্বৃত বা তৈল) বা ত্রৈবৃত ঘৃত ব। বাতন্ দ্রবোর ক্কাথ কবল- 

গ্রহণে প্রয়োগ করিবে । স্নেহ দ্রব্যের ধূম বা নস্য অথবা জিগ্ধ দ্রব্য 
ভোজনও হিতকর। মাংসরস যবাগু ছুপ্ধ সম্তানিক1 ঘ্বত শিরোবস্তি 

ও বাতদ্ অন্ান্য প্রতিকারও হিতকর। দত্ত শর্করা রোগে দ্ত-মূল 

আহত ন] হয় এ রূপে শস্ত্রপাত করিয়1 শর্করা! উদ্ধার করিবে। পের 

মধু সংযোগে লাক্ষ চূর্ণ প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। দস্ত-হ্র্য রোগে 

যে সকল প্রতীকার করিতে হয় তাহা সমস্ত এন্থলেও প্রয়োজ্য ॥ 
কাপালিকা রোগ অতিশয় কষ্ট-সাধ্য হইলেও পূর্বোক্ত প্রতিকার 
হিতকর। কৃমি-দস্ত রোগে দন্ত চলিত না হইলে স্কেদ প্রয়োগ্ 
করিয়৷ আব (রস রক্তার্দিঠ করাইবে। বাতন্ন অবপীড়ন ও স্নেহ 

গণ্ষ, এবং ভদ্র দার্ববাদি গণ দ্রব্য ও বর্ষা এই দুইটার লেপ, বিধান 
করিবে। চলিত দত্ত উদ্ধত করিয় দত্ত-মুলের গহ্বর ক্ষার বা অগ্নির 
দ্বারা দগ্ধ করিবে । তদনস্তর বিদারী যষ্টিমধু শৃঙ্গাটক ও কেণুর এই 
সকল সহযোগে, দশ ওণ দুগ্ধে তৈল পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ 
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করিবে । হচ্ুমোক্ষ রোগে অর্দিত নামক বায়ু রোগের ন্যায় প্র্তী- 

কার করিবে । ফলাম্ন সেবন, শীতল জলে দন্ত ধাবন, এবং অতিশয় 

কঠিন ত্রব্য ভোজন, দন্ত-রোণী পরিত্যাগ করিবে। ষে সকল দত্ত- 
রোগ সাধ্য তাহাদিগের চিকিৎসা বলা হইল। 

অতঃপর জিহ্বাগত রোগের চিকিৎসা বল| ফাইতেছে। বায়ু-জন্ত 

কণ্টক-রোগে, বায়ুজন্ত ওঞ্ঠ প্রকোপ রোগে ফে সকল প্রতীকার 
বল! হইয়াছে সেই সমস্ত প্রতীকার কর্তব্য । পিত্ব-জন্ত কণ্টক রোগে 

বিঘর্ষণ পূর্বক ছুষ্ট শোণিত নিঃসারণ করিবে, এবং প্রতিসারণে 

গ্রুষে ও নস্যে মধুর দ্রব্য প্রয্বোগ করিকে। কফ-জন্ত কণ্টক রোগে 
লেখন কাধ্য করিবে; তাহাতে রক্ত নিঃস্যত হইলে মধু সংযোগে 
প্রতিসারণ প্রয়োগ করিবে । শ্বেতসর্ষপ ও সৈন্ধব ষোগে কবলগ্রহ 

প্রয়োগ করিবে । এবং পটোল নিষ্ক ও বার্তাকু ইহাঁদিগের যৃষ ক্ষার 

সংযোগে ভোজনে প্রয়োগ করিবে । উপজিহ্বিক! রোপে লেখন 

করিয়! ক্ষারের দ্বার গ্রতিসারিত করিবে, এবং শিরো-বিরেচন কবলগ্রহ 

ও ধৃম প্রয়োগ করিবে। 

অতঃপর তালুগত রোগের প্রতীকাঁর বলা যাইতেছে । গল- 
গুপ্ডিকা রোগে বৃদ্ধান্থুলি ও দ্বিতীর অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়। গল- 
শুপ্ডিকা আকর্ষণ পূর্বক জিহ্বার উপরে রাখিয়া মগুলাগ্র শন্ত্রের দ্বার! 

ছেদন করিবে । তাহার অল্লাংশ ব1 সমুদায় আকর্ষণ ব1 ছেদন করিবে 

না। একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়। তিন অংশ ছেদন করিবে । অত্যর্থ 

ছেদন করিংল ছেদ-জন্য মৃত্যু হইতে পারে। হীনচ্ছেদ হইলে শোফ 
লালাত্রাব নিদ্রা! ভ্রম ও তমোদৃষ্টি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব 

ৃষ্টকর্্। (১) ও চিকিৎসা! বিশার্দ বৈদ্য গলশু্তী রোগে ছেদন 

(১) যে ব্যক্তি গুরুর নিকট প্রত্যক্ষে শন্ত্র কার্য দেখিয়! অস্ত্র চিকিৎসা! অভ্যাস 

করিয়াছে তাহাকে দৃষ্টকর্্া বলে। শস্ত্র চিকিৎনার স্থলেই বৈদ্যের দৃষ্টকর্পা হওয়| 
প্রয়োজন বলিয়। অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 
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করিয়া পশ্চাছুক্ত গ্রক্রিয়া করিবে । মরিচ অতিবিষ! পাঠা বচ কুষ্ঠ 
ও কুটন্নট (শোমাবৃক্ষ), এই সকলের কাথ বা চূর্ণ মধু ও দৈন্ধব 

লবণ যোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে । বচ অতিবিষ। পাঠ রাম্সা 

কটুকী ওনিত্ব এই সকলের কাথ কবশগ্রহে প্রয়োজ্য। ইচ্গুদি দস্তী 
সরল কাষ্ঠ দেবদার ও অপামার্গ ইহাদ্দিগকে পিষিয়া বন্তি নিম্মীণ 

পুর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে ৷ সেই ধুম প্রাতঃ ও সায়াহু উভয় কালে 

পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদগ যূষ সহ ভোজন করিবে। তুণ্ডিকেরী 

অধষ কৃন্্ম সঙ্বাত ও তালু পুপ্পুউ, এই নকল রোগে রোগানুসারে 

শ্্রকার্ধয করিবে, কিন্তু অপরাপর বিষয়ে পূর্ববোক্ত প্রণালী অবলম্বন 
করিবে। ভালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্তব্য। তালু শোফে 
স্নেহ স্বেদ ও বায়ু শাস্তিকর ক্রিয়া কর্তব্য । 

অতঃপর কগত রোগের প্রতীকার বলা যাইতেছে । রোহিণী- 

রোগ সাধ্য হইলে রক্ত-মোক্ষণ বমন ধূমপান ও নগ্য হিতকর। 

বাতিক জন্য রোহিণী রোগে রক্ত মোক্ষণ পুর্বক লবণের দ্বার! 

প্রতিসারিত করিবে । ঈষহুষ্ণ স্নেহের গণও্ুষ সর্বদা গ্রহণ করিবে । 

পিতৃ-জন্য রোহিণী রোগে রক্তচন্দন মধু ও কুম্মাও প্রতিমারণে, 
এবং দ্রাক্ষ। ও পরুষক একত্র যোগে কাথ, কবলগ্রহে প্রয়োগ করিবে । 

শলেম্সাজন্ত রোহিণী প্লোগে আগার ধূম ও কটুকী প্রতিসারণে, ও 
শ্বেতা ( অপরাজিত ) বিড়ঙ্গ ও দন্তী একত্র যোগে তৈল পাক 

করিয়া সৈন্ধব যোগে নদ্যে ও গও্ষে প্রয়োগ করিবে । রক্ত-জন্ত 

রোহিণী রোগে পিত্ব-জন্ত রোহিণী রোগের প্রতিকাঞ্ক করিবে। 

কশালুক রোগে শ্রাবিত করিয়। পূর্বোক্ত তুত্ডিকেরী রোগের ন্যায় 
প্রতিকার করিবে, এবং স্নিগ্ধ যুবানন এক সন্ধ্যা অল্প পরিমাণে ভোজন 
করিবে। অধিজিহ্ৰিক1!. রোগে উপজিহ্বিকার ন্যায় চিকিৎসা 

করিবে । একবুন্দ রোগে আবিত করিয়া সংশোধন করিবে। 

গিলাযু রোগে শন্ত্র ধর্মের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। গল বিদ্রধি 
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রোগে, মন্ধ স্থান ভিন্ন অন্যস্থানে জন্মিয়া পাকিয়। উঠিলে ভেদ কার্ধ্য 
করিবে । বাযুজন্য সর্বসরা রোগ হুইলে লবণ চূর্ণের দ্বার প্রতি- 
সারিত করিবে, এবং বাঁতত্র দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়! কবল 
ও নস্যে প্রয়োগ করিবে । তদনস্তর সেই সফল বাতত্ব দ্রব্যের 

ধূম প্রয়োগ করিবে । 
শাল পিয়াল এরও, ইহাদিগের কাষ্ঠ, ইন্ছুদী ও মৌল.ফলের 

মজ্জা, গুগ্গুল, ধ্যামকতৃণ জটামাংসী, তগর পাঁছুক! সর্জরস শৈলেয় 

মধুচ্ছিষ্ট, এই সমস্ত একত্র যোগে চূর্ণ ক্রিয়! স্নেহ সহ আলোড়ন 
পূর্বক, অথব। টুণ্ট,ক বৃস্ত (আকনাদি পত্র) মধুসংযোগ ' পুর্ব্বক 
সর্বসরা রোগে স্সেহ-ধৃম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেম্মা ও বায়ু 
এবং মুখ রোগের শান্তি হয়। পিত্ত জন্ত সর্বসর! রোগে রোগীর 

দেহ সংশোধন করিয়া পিত্ত শাস্তিকর মধুর শীতল কার্য করিবে । 
ইহাতেও প্রতিসারণ গণ্ষ ধুম ও সংশোধন প্রয়োগ করিবে। 

শ্নেম্মাজন্য সর্বধসর। রোগে কফনাশক বিধি অবলম্বন করিবে। 
অতিবিষ। পাঠ। মুস্তা দেবদার কটুকী ও কুটজ ফল, এই সকলের 

চূর্ণ একত্র করিয়া ধরণ (২৪ রতি) পরিমাণে গোমূত্র সহযোগে 
পান করিবে। এই যোগের দ্বারা সকল প্রকার কফ-জন্য রোগের 

শাস্তি হয়। ক্ষীর ইক্ষুরস গোমৃত্র দধিমস্ত অন্ত ও কাঞ্জিক, তৈল 
ও ঘ্বত, মুখরোগের দৌঁষান্ুসারে এই সকলের কবলগ্রহ প্রয়োগ 
করিবে । সাধ্য সুখজাঁত রোঁগের প্রতীকার বলা হইল। মুখ- 
রোগের মৃধ্যে যে সকল.অসাধ্য তাহ বল! বাইতেছে। মাংস, রক্ত 
ও ত্রিদোষ জন্য ওষ্ঠ প্রকোপ রোগ পরিত্যাগ করিবে। দস্তমূলে 

সন্নিপাত জন্য নালী ও শুধির রোগরর্জনীয়। দস্তরোগের মধ্যে 
শ্যাব, দালন ও ভঞ্জন রোগ বর্জনীয়। জিহ্বাগত অলাশ রোগ 

ও তালুগত অর্ধদ রোগ বর্জনীয় । স্বরম্ন বলয় বৃন্দ বলাস বিদা- 
রিকা গলৌঘ মাংসতান শতদ্বী ও রোহিণী, ই নয়টা রোগ অসাধ্য 
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বলিয়া কীর্ভিত হইয়াছে। এই সকল রোগে প্রত্যাখ্যান পুর্ববক 
চিকিৎসা করিবে । 

ব্রয়োবিংশতি অধ্যায় । 
১০১৫৯ 

শোঁফের চিকিৎসা । 

লক্ষণ ও প্রতীকার ভেদে শোফ ছয় প্রকাঁর। এবং সর্ধসরা 

শোফ পঞ্চ প্রকার, যথা-_বাঁত-জন্য পিত্ত-জন্য শ্রেষ্মা-জন্ত সন্নিপাত' 
জন্য ও বিষ-জন্য। অত্যন্ত আহার করিয়া পথশ্রমকারীর, শাক 

পিষ্টান্ন ও লবণ এই সকল দ্রব্য অতিমাত্র ভোজন কারীর অথব! 

দুগ্ধ অয্নরস অগ্রি-পক্-মৃত্তিকাখণ্ড বা মৃত্তিকানির্মিত-কট শর্কর! 

অন্ুপদ্দেশ জাত মাংস, এই সকল ভোঁজন জন্য অজীর্ণ রোগীর, 
অথবা গ্রাম্যধম্্ম বা বিরুদ্ধ আহার সেবনশীল ব্যক্তির, অথবা হস্তী 

অশ্ব রথ প্রভৃতি যানে গমনের দ্বারা যাহার শরীর ক্ষুব্ধ হইয়! দোষ 
ও ধাতু সমস্ত দূষিত হয় সেই সকল ব্যক্তির, শরীরে শ্বযথু জন্মে । 

তাহার মধ্যে বাধু-জন্য শ্ববথু অরুণ বা কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট ও কোমল 
হয়ঃ এবং তোদ টিলার ও বেদন1 প্রভৃতি কথন থাকে ও 

কখন থাকে না। 

পিত্ব-জন্য শ্বযথু পীত বা রক্ত বর্ণ বিশিষ্ট ও শীন্র প্রসারণশীল 
হয়, এবং দাহ চোষ প্রভৃতি ষাতন। বিশেষ তাহাতে জনম্মে। 

শ্লেম্মাঁজন্য শ্বযু পাও,বর্ণ বা শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ কঠিন* শীতল ও 
অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাতে কও, প্রভৃতি যাতন। জন্মে । 

সন্মিপাত-জন্য শবযখু ইছুলে_ সকল প্রকার বর্ণ ও সকল প্রকার 
বেদনা! বিশিষ্ট হয়। 

বিষ-জন্য ব্রণ এই সকল কারণে জন্মেগরল সংযোগে, বা 

দূষিত জল সেবনে, “বা! দূষিত জলে অবগাহন প্রযুক্ত, অথব। বিষাক্ত 
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লেপন ভ্রবা, চূর্ণ দ্রব্য, বা বিষাক্ত অস্তর মুত্র পুরীর্য বা শুক্র, সংস্পর্শ 

জন্য, বা বিষাক্ত তৃণ কাঠ্ঠাদি সংস্পর্শ জন্য, সুস্থ শীন্্র উত্থানশীল 

জলপুর্ণ গ্রসারণশীল ও দাহ পাক বিশিষ্ট শ্বযথু জন্মে । 

দোষ সমস্ত, আমাঁশয়ে স্থিত হইলে দেহের উদ্ধ ভাগে শ্বয়থু 

জন্মায়, পক্কাশয়ে স্থিত হইলে দেহের মধ্যভাগে ও অধোভাগে শ্বয়খু 

জন্মায়, এবং সর্ব দেহগত হইলে সর্ব শরীর গত সর্বসর1 নামক 

রোগ জন্মান্র। শরীরের মধা দেশস্থ ও সর্ব শরীর গত শ্বয়ধু অতি- 

শয় কষ্টকর । অঙ্গের কোন ভাগে শোফ জন্মিয়া উর্ধে প্রসারিত 

হইতে থাকিলে ও শ্বাস পিপাস! দৌর্বল্য জ্বর বমন অরুচি হিক্কা 

অতিসার কাস ও ফুলা, এই সকল উপদ্রব জন্বিয়! শরীর ক্ষয় হইলে, 
তাঁহার সামান্য ও বিশেষ প্রতীকার বল! যাইতেছে । 

সকল প্রকার শোফে অমন লবণ দধি গুড় বস! হুদ্ধ তৈল ঘ্বৃত 

প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে । 

তাহার মধ্যে বায়ু-হৃন্য শ্বযথু রোগে, ত্রৈবৃত বা এরও তৈল এক 

মাস বা অর্ধ মাস কাল পান করাইবে। পিত্ব-ছন্য শোফে, ন্যগ্রোঁ 

ধাদি সহযোগে, ও শ্রেম্বা-জন্ত শোফে আরগ্বীধাদি সহযোগে, ত্বৃত পাক 

করিয়! পাঁন করাইবে। সন্নিপাত জন্য শোফে ন্গ,হীক্ষীর এক পাত্র 

এবং অঙ্্ররস দ্বাদশ পাত্র সহযোগে ঘ্বৃত পাক করিয়! দৃ্তীচুর্ণ প্রক্ষেপ 
করিবে । সেই ঘ্বত পান করাইবে। বিষ-জন্য শোফের প্রতীকার 

করম্তানে বলা হইয়াছে । 
অতঃপত সামান্য চিকিৎসা বলা যাঁইতেছে। তিল্রক-ঘ্বত-চতর্থ 

প্রভৃতি উদর রোগে যে সকল ত্বৃত বল! হইয়াছে তাহা! সেবন করিলে 

থু আরোগ্য হয়। মূত্র বা বর্তিক্রি়্ঠ প্রয্লোগ করিবে। অথবা 
অহরহ মধু সহযোগে নবায়স সেবন করিবে । অথবা! বিড়ঙ্গ অতিবিষ! 

কুটজ ফল ভদ্রদারু গুঠী মরিচ একত্র চূর্ণ ২৪ রতি পরিমাণে উষ্কো- 

দকের সহিত, অথব! ভ্রিকট ক্ষার ও লৌহ্-চূর্ণ ভ্রিফলার কাথ দহযোগে 
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বা তুল্য পরিমাণে গুড় ও হরীতকী সেবন করিবে। অথবা দেবদার 
ও শুঠী মুত্র সহযোগে সেবন ঘ্রিবে। অথবা গুড় ও শুঙ্গবের সম- 
ভাগে পুনর্ণবার কষায় অন্ুপানে সেবন করিবে । অথব! শুঠীরুর্ণ 

পুনর্ণবার মূলের কক্ষের সহিত হুদ্ধ অনুপানে অহ্রহু একমাস কাঁল 

সেবন করিবে। তব্রিকটু ও পুনর্ণবা৷ সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়। সেই 
স্বত যোগে মুদ্গ ভোজন করিবে । পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক ময্ুর 
(কুদ্র জট) পুনর্ণ এই সকল একত্র ষোগে হুপ্ধ পাক করিয়া পান 
করিবে। অথব! শুঠশী ও মুরগী মূল সংযোগে ব। ত্রিকটু এরও মুল 
ও শ্যামালতা৷ মূল সংযোগে, বা পুনর্ণবা শুঠী সহ। ও দেবদাঁকু সহফোগে 
ছুপ্ধ পাক করিয়া পান করিবে । অলাবু ও বিভীতক ফলের কন্ 

তঙুলোদ্দক সহ সেবন করিবে । 

ক্ষার পিপ্পলী মরিচ ও শৃঙ্বের এই সকল সহযোগে লবণ বর্জিত 
ও অল্প-ন্সেহ যুক্ত মুদ্গয্ষ পাক করিয়া ততসহযোগে অন্ন ভোজন 
করিবে । অথব। যবান্ন বা গোঁধৃমান্ন ভোজন করিবে । বুক্ষক (কুটজ) 

অক নক্তমাল নিন্ব ও পুনর্ণবা একত্র যোগে কাথ প্রস্তত করিয়া 

পরিষেচনে প্রয়োগ করিবে । সর্ষপ সৌর্ধচল সৈদ্ধব ও শাঙ্গষ্ট ইহা- 
দিগের একত্র যোগে লেপ প্রয়োগ করিবে । দোষ অনুসারে তীক্ষ ব! 

মূ বিরেচন বমন আস্থাপন প্রভৃতি প্রক্রিয়। করিবে । শোফে উপদ্রব 
না থাঁকিলে শ্লেহ-স্বেদ ও উপনাহ ম্বেদ প্রয়োগ এবং শির! বিদ্ধ করিয়। 

রক্ত-মোক্ষণ করিবে। 

পিষ্টাক্ন ষদ্য, সকল প্র€র লবণ, জিগ্ধ দ্রব্য, দিবানিদ্রা, মাংস- 
বর্জিত আহার, স্ত্রী সহবাস স্বৃত তৈল হুপ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য, শোফের 
প্রতিবিধানেচ্ছু ব্যক্তি এই স্ল পরিত্যাগ করিবে। 
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সিসি 

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী । 

স্বাস্থ্য ও আরোগ্য অভিলাধী ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাপ্রো- 

থান করিয়া! যাহ! কিছু অনুষ্ঠান করিবে তাহ! সমস্ত বল! যাইতেছে। 
প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়। প্রথমতঃ দ্বাদশান্গুল পরিমিত দীর্ঘ এবং 

কনিষ্ঠাঙ্থুলি সদৃশ পরিণাহ বিশিষ্ট দত্ত কাঠিক! আহরণ করিবে । তাহ! 
খজু অগ্রখিত অক্ষত, অধুগ্ গ্রস্থিবুক্ত; এবং প্রশস্ত-ভূমি-জাত হইৰে। 

থতু ও শরীরের দোঁষ অনুসারে বৃক্ষের রস ও ৰীধধ্য বিবেচনা করিবে 

(১)। কষায় মধুর তিক্ত ও কটু এই চারি প্রকার রসের মধ্যে 
কোন প্রকার রসবিশিষ্ট বৃক্ষের কান্ঠিকা গ্রহণ করিবে। ' তিক্তের 

মধ্যে নিশ্ব শ্রেষ্ঠ, কষায়ের মধ্যে খদির, মধুর মধ্যে মৌল এবং কটু 
রসের মধ্যে করঞ্জ। মধু ত্রিকটু ত্রিফলা ও গজ-পিপ্পলী, তৈল সৈন্ধব 

ফোগে ইহাদিগের চূর্ণের দ্বারা দত্ত নিত্য মার্জিত করিবে । কোমল 
কুর্চকের দ্বারা উক্ত দন্ত শোধন চূর্ণ সহযোগে এক একটা করিয়। দন্ত 

ঘর্ষণ করিবে । এরপে ঘর্ষণ করিবে যেন দস্তমূলের মাংস ক্ষত না 
হয়। ইহাতে মুখের নির্মলতা, অন্নে রুচি ও মনের প্রফুপ্লভা জন্মায় । 

গল রোগে তালুরোগে ওষ্ঠরোগে ও জিহ্বা রোগে নস্তকাঠী ব্যবহার 
করিবে না। মুখপাক রোগে, শ্বাস কাস হিকা বা বমন হইলে, হূর্বল 

জীর্ণান্ন মূচ্ছ1 রোগ ব! মদ-পীডিত হইলে, শিরো-রোগান্ধিত তৃষ্ণান্িত 
আগ্ত বা পানক্লান্ত হইলে অর্দিত রোগ কর্ণশূল বা দস্ত রোগ হইলে, 

জিহ্বা নির্লেখন হিতকর। রৌপ্য বা বংবর্ণ নির্মিত, অথবা বৃক্ষ ত্বক 
নির্মিত সহ কোমল ও দশানুল পরিমিত নির্লেধীন জিহবা! যল কর্রগার্থ 

0১) জেমা প্রকৃতি হইলে কটুরস বিশিষ্ট বৃক্ষের, পিত্ত প্রকৃতি হইলে মধুর 
রস বিশিষ্ট বৃক্ষের এবং বায়ু প্রকৃতি হইলে কথায় রন বিশিষ্ট বৃক্ষের দত্ত কাষ্টিক! 

ব্যবহার্য । রুণ্ন অবস্থাতেও এরূপ দোষ অনুসারে ধীস্ত কাষ্টিকা বাবহানন কর! 
গ্রস্থকারের অভিপ্রায় । 
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প্রশস্ত | মুখের বৈরস্য দৌর্সন্ধ শোঁফ ও জড়তা নাঁশের জন্য দস্ত 
দুচকরণ জন্য ও সুখের রুচিকরণ জন্য, সহ গণ্ড,ষ গ্রহণ করিবে। 

(সর্ষপ তৈলের কুলকুচ1 করিবে )। যজ্দঞডুম্ুরের সহিত তাহার ক্গীর 
মিশ্রিত করিয়। তন্দ্রা) অথব! আমলকীর ককাথের দ্বার মুখ গ্রক্ষালন্ 

করিবে, এঘং নেত্রে শীতল জল প্রদান করিবে । ইহাতে নীলিক! 
রোগ মুখশোষ পিড়ক। ও ব্যঙ্গ ও রক্তপিত্ত জন্য রোগ আরোগ্য 

হয়| 

অঞ্জনের মধ্যে সিন্ধু সম্ভৃত বিশুদ্ধ আত অঞ্জন শ্রেষ্ঠ। ইহাতে 
চক্ষের দৃঢ় লঘু ও সচ্ছন্দ দৃষ্টিজন্মে। অঞ্জন সহযোগে নয়নের দাহ 
কও, ও মল নাশ হয়, ক্রেদ ও বেদনার শাস্তি হয়, দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি, 
হয়, বাধু-ও রৌদ্র সহা হয়, এৰং কোন প্রকার নেত্র রোগ জন্মে না 
অতএব অগ্রন প্রয়োগ কর। কর্তব্য । ভোজনের পর ক্লানের পর শ্রাস্ত 

হইলে বমন ধা যানারোহণ করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে অথবা জর 

হইলে অঞ্জন গ্ররোগ কর্তব্য নহে। 

কর্প,র জাতিফল লবঙ্গ কুটজ ও পৃগফল চূর্ণ, এই সকল সমেত 
তান্ুল পত্র সেবন করিবে । ইহাতে মুখের নিন্মলতা সুগন্ধি কাস্তি 

ও শোভা সম্পাদিত হয়। এবং হনু দন্ত স্বর ও চিহ্বেক্তির সংশোধিত 

হয়। ইহ? লালাশ্রাৰের শান্তিকর, রুচিকর ও রোগ নাশক । 

নিদ্রান্তে ভোজনাস্তে স্নানাস্তে ইহ। সেবন করা কর্তব্য। রক্তপিস্তে 

ক্ষতক্ষীণ তৃষ্ণ) ও মুচ্ছ7 রোগে, কক্ষ ও দুর্বল অবস্থায় ৰা মুখশোষ 

রোগে, ইহ] সেবন কর! বিধেয় নহে। ৮ 
মস্তকে তৈল প্রভৃতি, অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে শিরোগত রোগের 

শাস্তি হয়, মন্তকের কেশ ১কেতনল দীর্ঘ বহুল নিপ্ধ ও কৃষ্ণ বর্ণ হয়, 

এবং সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। যষ্টিমধু শুর্ু-ভূমি-কুম্মাগু-বৃক্ষ সরল-কা্ঠ 
দেবদার ক্ষুদ্র পঞ্চ মূল ষমতাগে আহরণ করিয়! ভাহাদ্িগের কন্কে ও 

কষায়ে চক্র তৈল পাক করিবে। শীতল হইলে এই তৈল মন্তৰে 
১৭ 
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প্রয়োগ করিবে। ইহা! কেশ প্রসাধক এবং মস্তকের জন্ধ (উকুন) 
ও মল নাশক। ইহাতে হনুস্তস্ত. মন্যাস্তস্ত শিরঃশুল নাশ হুর, ও কর্ণ- 
পূরণ করিলে কর্ণ শূল আরোগ্য হয়। এই অভ্যঙ্জে শরীরের কোমলতা 
সম্পাদিত হয়, সকল ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরের স্নিঞ্চতা বর্ণ ও 

ঘল জগ্মায়। এই তৈল পরিষেচনে শ্রম নাশ হয়, ভগ্রসন্ধি আরোগ্য 

হয়, এবং ক্ষত অগ্নিদঞ্ধ অভিহিত ও বিদ্বষ্ট স্বানের বেদনা নিবৃত্ত 

হয়। যেমন মুলে জল সেচন করিলে তরু বৃদ্ধি পায়, সেই নূপ ক্বেছ 
মর্দন করিয়া জল সেচন করিলে শরীরের ধাতু সমস্ত বৃদ্ধি পায়। 

ন্নেহ মর্দন পূর্বক অবগাহন করিলে, শিরামূখ রোমকুপ ও ধমনীমুখের 

দ্বার! দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বল বর্ধন করে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি সা্ময 

খতু দেশ দোষ ও বিকার, এই সমস্ত পর্যযালোচন। করিয়া.তৈল বা 
ঘ্বত অভ্যঙ্গ ও প্রিষেচনে প্রপ্োগ করিবে । আম দোষে, তরুণ 

জ্বরে অজীর্ণ'রোগে খিরেচনান্তে, বমনান্তে, নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগের 

পর, অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে ন1। পূর্বোক্ত ছুইটা অবস্থায় প্রয়োগ 
করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং অবশিষ্ট সকল অবস্থার প্রয়োগ 

করিলে অগ্নিমান্দ্য হয়। 

ব্যায়াম কার্ষের দ্বারা অতি ভোঁজন জন্য রোগ জন্মে না ও শরীরের 

সচ্ছননতা জন্মে । ব্যায়াম করিলে দেহে সুখ অনুভূত হয়, নিদ্ধ হয়, সর্বব- 

দেহ সমভাবে বৃদ্ধি পায় ও কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং দীপ্তাগ্রি নিরালস্য হর্যত। 

লঘুতা নির্মলত ও শ্রম রুম পিপাস। শীত উষ্ণ এই।সকল ক্লেশের সহিবুতা, 

শরীরের এই গুণ গুলি জন্মে। ব্যায়ামের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়, এবং 
দেহের স্থলত1 অপকর্ষনের পক্ষে ব্যাক্ামের সদৃশ আর কিছুই নাই। 

ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে শক্র সমস্ত তয় করে: এবং জর! তাহাকে সস! 
আক্রমণ করিতে পরে না। ইচ্ছার দ্বারা শরীরের মাংস দু হয় এবং 
শরীরে রোগ জন্মে না । বয়স রূপ বা গুণ না থাকিলেও ইহার দ্বারা 
বিরদ্ধ ভোজন নিত্য নির্দোষে পরিপাক পায়। আম্ম ছিতাভিলাষী ব্যক্তি 
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সর্ব কালেই ব্যায়াম অভ্যাস করিবে । বলবান্ ও ক্ষিদ্ধ'ভোজন-শীল 
ব্যক্তির পক্ষে শীত কাঁলে ও বসন্ত কালে ইহ! নিতান্ত কর্তব্য। বলের 

অর্ধমাত্রা পরিমাণে ব্যায়াম কর্তবা, ইহার অন্যথা হইলে শরীর নণশ 
পায়। হৃদয়স্থ বায়ু“মুখে আসিতে আরম্ত করিলেই (হাঁপাইতে আরম্ত 
করিলে ) বলের অর্ধ পরিমাণ ব্যায়াম কর হইল জানিবে ৷ বয়স বল 
শরীর দেশ কাল ও ভক্ষ্য-দ্রবা এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম 

করিবে, তাহ। না করিলে রোগ জন্মে। রক্ত-পিত্ত রোগী কশ শোষ- 

রোগী শ্বাস কান ও ক্ষত রোগী, ইহাদিগের পক্ষে ব্যায়াম কর্তব্য নহে । 

আহারাস্তে বাঁ স্ত্রী সহগমে ক্ষীণ হুইলে ও ত্রমার্ভ হইলে ব্যায়াম 
করিবে না। 

উদ্বর্তন (অঙ্গলেপ) বাযু-শান্তিকর কফ-মেদের সাম্যকর অঙ্গের 
স্থিরত৷ সম্পাদক ও ত্বকের প্রসাদক। উদঘর্ষণ ও উৎসাদনের দ্বার! 

পিরামুখ পরিষ্কৃত হয় ত্বকস্থ অগ্নি (উষ্ণত) উত্তেঞ্সিত হয়। উৎ- 
সাদনের [মার্জন ] দ্বার] বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের শরীরে কান্তি 

বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের প্রহর্ষণ সৌভাগ্য ও লঘু! প্রভৃতি গুণ জন্মে । 

উদদবর্ধণ দ্বার কও কোঠ ও বায়ুর শাস্তি হয় উকু স্বয়ের স্থের্যতা ও 
লঘঘুতা! জন্মে এৰং স্তম্ত ও মল রোগ নাশ হয়, ত্বকস্থ অশনি উত্তেজিত 
হয় এবং পিরামুখ হইতে উষ্ততা নিঃল্যত হয়। নিদ্রাষ_দাহ ও 
শ্রমের শান্তিকর এবং স্বেদ কু ও তৃষ্ণা নাশক। স্নান করিলে, রুচি 

জন্মে, মল নাশ হয়, সকল ইন্্রিয় বিশোধিত হয়, মনের প্রকুল্লতা জন্মেঃ 
পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়, রক্ত প্রসন্ন হয়। এবং শীতল জলে নস্তক্র নিমজ্জিত 

করিয়া নান করিলে দৃষ্টি গুন্ন হয় । বায়ুর প্রকোপ, ব্যাধির বলাবল 
বিবেচন1 করিয়! উঞ্চোদকে মন্তুক নিমজ্জিত করিয়া ম্লান করিবে । 
শীত কালে অতিশয় শীতল জলে ন্নান করিলে শ্লেম্সা ও বায়ু কুপিভ 
হয়। উষ্ণ কালে উষ্কোদকে স্নান করিলে পিত্ত শোগণিত কুপিত হয় । 
জাতিশয় জর কর্ণশূল ওঁ বাযু-্ন্ত রোগে, ও আগ্মান অরুচি অজীর্ঘ 
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রোগে এবং আহারাস্তে, স্নান কর। গহিত। অঙ্গে অনুলেপ প্রয়োগ 
করা, সৌভাগ্যকর বর্ণকর প্রীতি ওজ ও বলের বর্ধন কর, শ্বেদ দৌর্গন্ধ 

বিবর্ণ ও শ্রমের নাশক । যে সকল অবস্থায় স্নান নিষেধ দেই সকল 
অবস্থায় অন্গুলেপনও নিষিদ্ধ। | 

অঙ্গে রত্ব ধারণ করা রক্ষোত্ব, ওজ বর্ধন কর, সৌভাগ্যকর শোভা- 
কর ও প্রীতি-বর্ঘন-কর। মুখে আলেপন প্রয়োগ করিলে দৃষ্টি দৃঢ় 

হয়, গণ্ড দ্বয় ও মুখ পীন হয়, ব্যঙ্গ ও পিড়কা জন্মে না, ও মুখের কান্তি 

বৃদ্ধি হয়। নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পক্ষ বৃদ্ধি হয়, নেত্র মণ্ডল 

নির্মল কাস্তি যুক্ত ও উজ্জ্বল হয়,, এবং তারক মণ্ডল নিশ্মবল হয়। 

দেবতা অতিথি ও বিপ্রের পুজা করিলে, যশঃ পুণ্য আয়ুঃ ধন ধান্য ও 

গোত্র বৃদ্ধি হয়। আহার,_-প্রীতিকর বলকর দেহ পোষক এবং আয়ু 
তেজ উৎসাহ স্মৃতি ওজ ও অগ্নির বদ্ধনকর। পাদ প্রক্ষালনের দ্বার! 

পাদ্দের মলিনতা নাশ হয়, শ্রম দূর হয়, দৃষ্ট প্রসন্ন হয়ঃ শরীরের তেজ 
বৃদ্ধি হয় ও মনের প্রফুললতা জন্মে। পাদে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে; 

নিত্র। হয়, দেহের স্থুখ বোধ হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, শ্রম ও সুপ্তি নাশ হয় 

এবং পায়ের ত্বক কোমপ হয়। পাদুকা ধারণ করা, পাদরোগের 

শান্তিকর, বুষা রক্ষোত্ব প্রীতিকর ভ্রমনের স্থথকর এবং ওজ বর্ধনকর । 

পাছুকা ধারণ ন1 করিয়! গমন করা জীবনের পক্ষে হিতকর নহে, ও 

দৃষ্টির উপঘাত জনক। শরীরের কেশ নখ ও রোম অপমার্জিত 
করিলে পাপের উপশম হয়, মনে হর্ষ জন্মে, ভাগ্য প্রসন্ন হয়, ও 

উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মস্তকে উক্ীষ ধারণ করিলে; মস্তকে আঘাত 

লাগে না, বর্ণ তেত্গ ও বল বৃদ্ধি হর, কেশ বৃদ্ধি হয়, এবং বায়ু রৌদ্র 
ও ধূলি নিবারিত হয়। ছত্রধারণ,_রর্ষ1/বায়ু ধুলি ঘন্ম ছিম প্রতৃতির 
নিবারক, বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্নকর, ওজ-বর্ধন কর, এবং মঙ্গলকর। 

দণগ্ডধারণ,__কুকক,র সর্প ও শূঙ্গী প্রভৃতির নাশক, শ্রমের লাঘবকর ও 

পাদ স্থলিত হওয়ার নিবারক) ইহ! স্থবিরের পক্ষৈ প্রশস্ত । ইহাতে 
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সত্ব উৎসাহ বল হ্হৈর্যয ধৈর্য্য ও বীর্ধ্য বর্ধিত হয়, মন দৃঢ় ও নির্ভয় 
হয়। পথভ্রমণ ন। করিলে; বর্ণের উজ্জলত। কফ ও স্থুলতা বৃদ্ধি হয়ঃ 
ও শরীর কোমল হয়) পথ ভ্রমণ করিলে বর্ণ কফ স্থুলতা ও কোমল! 
নাশ হয়। অতিশয় পথ শ্রমে বিপরীত গুণ হয়, শরীর জীর্ণ হয়, ও 

দুর্বল হয়। পাদ সঞ্চারণ দেহের পীড়াকর নহেঃ অথচ আয়ু বল 
মেধ! অগ্নি ও সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সচ্ছন্দশয়ন ও 
উপবেশনে, শ্রম ও বায়ুর শান্তি হয়, শরীরের পুষ্টি হয়, নিদ্রা হয় ও 

মনের ধারণাশক্কি বৃদ্ধি হয়। বালব্যজন-সম্ভৃত বায়ু) ওজক্করঃ 

সক্ষিকাদির নিবারক, এবং শোষ দাহ শ্রম স্বেদ ও মুচ্ছা নাশক। 
সংবাহন (গা টেপা), প্রীতিকর, নিদ্রাকর, বুষ্য কফ বাত ও শ্রমের 
শান্তিকর, এবং মাংন রক্ত ও ত্বকের প্রসাদনকর। প্ররাহিত 

বায়ু; রুক্ষ বিবর্ণকর, স্তব্ধকর দাহকর ও পরিপাক শক্তির হানিকর, 

এবং স্থেদ মৃচ্ছ1 ও পিপাশার নাশক। অপ্রবাহিত বাযুতে ইহার 
বিপরীত গুণ জন্মে (১) গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে মন্দ প্রবাহিত বারু 
সেবন করিবে । আযুম্মান ব্যঞ্চির পক্ষে আরোগ্যের নিমিত্ত বায়ুশূন্ 

স্থান প্রণস্ত। সুর্ধ্যাতপ সেবনে পিত্ত তৃষ্ণ! অগ্নি স্বেদ মুচ্ছ? দাহ ভ্রম 
জন্মে, রক্ত কুপিত হয়, এবং শরীর বিবর্ণ হয়। ছায়াতে অর্থাৎ আতপ 

হীন স্থানে এই সকল দোষের শান্তি হয়। অগ্নি সেবনের দ্বারা বায়ু 
কফ স্তব্ধভাব শীত ও কম্প নাশ হয়, আমরোগ ও নেত্রের অভিষ্যন্ব 

রোগ জন্মে, পরিপাক হয় ও রক্রপিন্ত দূষিত হয়। নিদ্রা উপযুক্ত 
কালে নিসেবিত। হঈলে, শরীরের পুষ্টি বর্ণ বল উৎসাহ ও গগ্নির দীপ্তি 

জন্মায়) এবং সকল ধাতু সম্মভাবে থাকে । 

নীচ নখ রোম ধারণ করিবে,*পবিত্র শুরু বস্ত্র পরিধান করিবে, 

এবং লঘু উষ্তীষ ছত্র পাছুকা ও দণ্ড ধারণ করিবে। অভিভাষিত 

(৯) প্রবা।হত বায়ু শুরীরে লাগ্রাইলে ষে সকল ফল হয় অপ্রবাহিত বানু 
লাগাইলে অর্থাৎ নির্ববাত স্থানে তাহ।র বিপরীত ফল হয়| 
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হইলে হিত পরিমিত ও মধুর বাক্যে বন্ধুর ন্যায় সম্ভাষণ করিকে। 
গরু ও বুদ্ধ গণের অনুমোদিত স্থানে সহায় সম্পন্ন হইয়া বিচরণ 
করিবে। রাক্রিকালে বা কেশ আস্থি কণ্টক অশ্ম তৃষ ভয্ম কপাল বা 

অঙ্গার বিকীর্ণ অপবিত্র স্থানে, বলিভূমিতে, বিষম স্থানে পর্ধতে ব 

চত্তষ্পথে বিচরণ করিবে ন1। রাজার প্রতি দ্বেষবাক্য পরুষ পৈশ্ুন্ত 

বা মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। রাজদ্বেষী উন্মন্ত পতিত ক নীচাচারী 

ব্যক্তির উপাঁসন1 করিবে না । 

বৃক্ষ পর্ব্বত প্রতাম বিষম স্থান বল্মীক, দুষ্ট বাজি বা কুগ্জর, এই 

সকল আরোহণ করিবে না। পুর্ণ নদী সমুদ্র অবিদ্িত-তল কুপে 

অবতরণ করিবে না। জন সমাজ হইতে ভিন্ন শূশ্যগৃহ, শ্মশান বিজন 
অরণ্য, অগ্নিসংক্রান্ত স্থানে, ব্যাল ভূজন্গ কীট কলহ শস্ত্রসন্নিপাত ও 

শৃঙ্গী, ইহাদিগের নিকট গমন করিবে না। অগ্নিগে। গুরু ব্রাহ্মণ ও 
দম্পতী, ইহাদ্িগের মধ্যে গমন করিবে না। দেবতা গো ব্রাহ্মণ চৈত্য 

ধ্বজরোঁগী পতিত ও পাপকারী, ইহাদিগের ছায়]! সংস্পর্শ করিবে 

না। অস্ত গনোদ্যত আদিত্য দর্শন করিবে না। শবের অনুগমন 

করিবে না। গাভী-বৎসকে মাতৃছ্গ্ধ পান করিতে দেখিলে, অথব! 

গাভীকে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিলে, অন্য কাহাকেও বলিবে না। 

উক্তাপাত হইলে বা ইন্দত্রধন্থু হইলে কাহাকে ও বলিবে না। মুখের 

দ্বার! অগ্নি ধমন করিবে না। হস্ত পাঁদের দ্বার জল ধা ভূমি তাড়ন 

করিবে না। 

বেগ ধারণ করিবে না। গ্রাম নগর দেবয়াতন শ্মশান চত্তম্পথ বা 

জলাশয়ে, পথের সন্নিকটে প্রকান্ঠ স্থানে, ঃমথবা বায়ু অগ্নি জল চন্তর 

সূর্য্য গো গুরুতর ব্যক্তি, ইহাদিগেন্স এরতিমুখে, বিষ্টা মৃত্র প্রভৃতি 

পরিত্যাগ করিবে না। ভূমি বিলেখন কর্তব্য নহে । সভামধ্যে 

অসম্ধত মুখে ভূত্ত উদগার শ্বাদ ক্ষবধু পরিত্যাগ কর্তব্য .নছে। গুরু 

জনের সমক্ষে খট্টোপরি অবষ্টন্ধবভাবে উপবেশন ব| পাদ প্রসারণাদি 
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কর্তব্য নহে । গীত্র নখ বা মুখ বাঁদন করিবে না, কাঠ লোস্্র তৃণ 
প্রভৃতি অভিঘাঁত বা! ভেদ করিবে না। প্রত্যতিমুখ প্রবাহিত বায়ু 

বা স্্ধ্যাতপ সেবন,করিবে না, ভুক্ত মাত্রেই অগ্নি, সেবন বা উত্কট 

তাবে উপবেশন অন্নায়ত কষ্টাসনে উপবেশন করিবে না । বিপরীত 

ভাবে শ্রীবা ধারণ করিবে না। শরীর বিপরীত ভাবে রাখিয়া! কোন 

কাধ্য বা ভোজন করিবে না। বিস্তীর্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিবে না, 

বিশেষতঃ জ্যোতিঃ স্ু্ধ্যমগ্ডল বা সুপ সচল ভ্রান্তিজনক পদার্থে দৃষ্টি 

স্থির করিবে না। মস্তকে ভার বহন করিবে না। স্বপ্ন জাগরণ 

শয়ন আসন পাদচারণ যান বাহন ,প্রধাৰন বনলজ্ঘন প্লাবন সন্ভরণ 

হাস্ত কথন ব্যায়াম প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে দেবন করিবে না। 

অহিতকর হইলে বিহিত বিষয় হইতেও ক্রমশঃ বিরত হওয়া কর্তব্য, 

এবং হিতকর হইলে অবিহিত বিষয়ও ক্রমশ সেবন করা কর্তব্য, 

এককালীন কর্তব্য নহে। 

পশ্চিম দিকে মন্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না ভিন্ন পাত্রে বা অঞ্জলি 

পুটে জলপান করিবে না) উপযুক্ত কালে হিতকর পরিমিত ন্নিগ্ধ 
মধুরপ্রীয় ও বৈদ্য-অন্ুমোদিত দ্রব্য আহার করিবে। গ্রাম্য গণতার 

স্থলে, গনিকাগারে, শত্রু শঠ বা পতিত ব্যক্তির গৃহে ভোজন পরিত্যাগ 

করিবে । ভোজনাঁবশেষ দ্রব্য, বা অনিষ্ট রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শবের 

অভিলাষে অথবা অনিষ্টকর দ্রব্য বা মক্ষিক সর্পাদি উপহত দ্রব্য 

পুনঃ পুনঃ প্রদত্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে। হস্ত পাদ প্রক্ষালন না 

করিয়া ভোজন করিবে না। মৃত্র বা পুরীষের বেগে পীষ্ড়িত হইলে, 

বা উভয় সন্ধ্যা কালে বা, নিরাশ্রয়ে থাকিয়া বা ভোজনের কাল 

অতীত করিয়া, অথব। মাত্রা হীঙ্গ করিয়া, ভোজন করিবে না, অথবা! 

উদ্ধত-্নেহ দ্রব্য (১) ভোজন করিবে না। জলে আম্ম প্রতিবিশ্ব 

দেখিবে না, অথবা মগ্ন হইয়া জলে প্রবেশ করিবে না। রাত্রি কালে 

(১) যাহার ঘ্বৃত ব| তৈলবৎ পদার্থ স্ত্্ করা হয়. 
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দধি ভোজন রূরিবে না, বা ঘ্বত শর্কর! হীন অথব! ছঞ্ধ যুষ হীন, 
ভোজন করিবে না, বা মধু হীন, উষ্ণবীর্ধ্য দ্রব্য বা আমলকী ব্যতি- 
রেকে ভোজন রুরিবে না । ইহার অন্তথা হইলে কৃষ্ঠ বিসর্প প্রভৃতি 

জন্মে। অতিরিক্ত দূযৃতঞীড়া বা মদ্য সেবন করিবেনা, প্রতিভূ বা 
সাক্ষ্য স্থলে উপস্থিত ভইবে না, গোষ্ঠী (সঙ্গীত সভ1) বা বাদিত্র 

প্রভৃতিতে আশক্ত হইবেনা। অন্যের পরিত্যক্ত মাল্য ছত্র পাঁছ্ক! 
আঁভরণ ও বস্ত্র ব্যবহার করিবেন । ব্রাঙ্গণ অগ্নি ও গাঁভী ইহীঁদিগকে 
উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করাইবেন1, সন্বৃত্শালী ব্যক্তিরই স্থথলাভ হইয়। থাকে। 
আরোগ্য আয়ু বা অর্থ অসদ্যক্তির কখনই লাভ হয়না। যে যে 
খতুতে যে যে দোষ কুপিত হয় অভিজ্ঞ ব্যঞ্তি সেই সেই দোষ নাশক 
রস সেবন বিধান করিবে । বর্ষাকালে জল পান করিবে না) শরৎ 

কালে পরিমিত মাত্রায় পান করিবে । যদ্দি একান্ত বর্ষাকালে পান 

করিতে হয় তবে বর্ষার আরম্ভ হইনে চারিমাস কাল অল্প পান করিবে। 

উদ্ণ কালে বসন্তে, এবং গ্রীষ্ম বা হেমন্তে যথেচ্ছা শীতল জল পান 

করিবে । হেমস্তে ও বসন্তে সীধু অরিষ্ট পান করিবে। শ্্ীক্ম কালে 
অগ্রিপক্ক জল শীতল করিয়া পান করিবে এরং প্রাবুট রলালে রস পান 

করিবে । এই রূপ নিয়মে স্বাস্থ রক্ষা হয়, ইহার অন্যথা হইলে 

আহারাঁদ ও দেষাহুসারে অবস্থ। ঘটে । শ্েহ জ্্ব্য সৈন্ধব চূর্ণ একক 
পাঁন করিবে, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। বেগ ধারণ করিবে না। 

প্রাবৃট শরৎ ও বসন্ত কালে স্নেহাদি সেবন করিবে, ইহাতে অগ্নি বুদ্ধি 

হয় ও রোগোর (খতু জন্য ) শমতা হয়। কফে বমন, পিত্তে বিরেচন 

বাতে বস্তিকার্ধ্য প্রশস্ত। ব্যায়ামের দ্বারা সর্ধ কালে এই তিন 

দোষের শাপ্তি হয়। বিরুদ্ধ আহার" করিলেও ব্যায়ামণীল ব্যক্তির 
দোষ কুপিত হয় না। বমন বিরেচন আহার শোধন প্রভৃতি কাধ 

তন্সন। হইয়া সম্পন্ন করিবে । রোগ ভয় হেতু, প্রাঞ্ঞ ব্যক্তি দৈহিক 
ব। মানসিক পীড়া অভিলাষ করিবেন । অন্তশয় স্ত্রী সেবন হইতে 
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আত্মাকে রক্ষা করিবে । ইহার দ্বারা শূল, ও কাস, জর শ্বাস, পাঁওুঃ 

ক্ষয় আক্ষেপক প্রভৃতি রেশগ জন্মে, আয়ুন্মান বর্ণ ও বল বিশিষ্ট ব্যক্তি, 
স্কির ও উপচিত মাংস বিশিষ্ট বাঞ্তিঃ স্ত্রী সেবনে নিয়মিত আচারী 

ভবে । তিন দিবস অন্তর স্ত্রী গমন করিবে, খতু কালে এক পক্ষ 

অন্তর গমন করিবে । রজন্বল। অকাম! মলিন৷ অপ্রিয় বর্ণশ্রেষ্ঠা 

বয়োজ্যেষ্ঠা ব্যাধি-পীড়িত। হীনণ্গী গর্ভিণী দ্বেষয1 (যাঁহাকে দ্বেষ করা 

ধায়) যোনি দোষ বিশিষ্টা, স্বগোত্রা গুরুপত্রী প্রব্রজিতা ও অগম্য।। 

এই সকল স্ত্রীতে গমন করিবে না। সন্ধাকালে প্রভাত কাঁলে অর্ধ 

রাত্রে মধ্যদিনে, লজ্জাঁবহ দেশে, প্রকাশ্ত বা অপবিত্র স্থানে, অথব! 

ক্ষুধিত ব্যাধিত ব ক্ষুব্ূচিত্ত অবস্থায় বায়ু বিষ্ঠা ব মুত্রের বেগ উপস্থিত 
হইলে, পিপাস্থ হইলে বা দুর্বল থাকিলে স্ত্রীগমন করিবেনা। তির্যক 

যোনি ব! অন্ত যোনি বা ছুষ্ট যোনীতে গমন করা বলবান ব্যক্তিও 

পরিত্যাগ করিবে । উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া রেত ত্যাগ করিবে 

না। রজনম্বলা স্ত্রীলোক গমন করিলে তেজের হানি স্তরাং অধর্ম 

হয়। গুরুপত্ঠী সগোত্রা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোৌকে গমন করিলে; অথব। 

পর্বদিনে বা সন্ধ্যাকাঁলে গমন করিলে আয়ু ক্ষয় হয়। গর্ভিনী জ্ীতে 
গমনে গর্ভপীড়া হয়। হীনাঙ্গী মলিন৷ ছ্েষ্যা অকাম! বা বন্ধ্যা 

স্রীলোকে গমন করিলে, অথবা 'প্রকাশ্ঠ বা অপবিত্র দেশে গমন 

করিলে, শুক্র ও মনের ক্ষয় হয়। ক্ষুধিত ক্ষুধ্বচিন্ত ব। তৃষিত বা 

হুর্বল অবস্থায় অথব1 মধ্যাঙ্ক কাঁলে গমন করিলে শুক্র বা বাযুর 

প্রকোপ হয়। অতি গ্রাসঙ্গে শোষ ও গুক্রক্ষয় রোগ জন্মেখ ব্যাধিত 

অবস্থায় গমন করিলে শ্লীহা*মূচ্ছণ ব। মৃত্যু পর্ধ্যস্ত ঘটে। প্রত্যুষে 
বা অর্ধরাঁত্রে গমন করিলে বাছপ্টি কুপিত হয়। অন্ত যোনি বা 

হুষ্ট যোনিতে গমন করিলে, উপদংশ রোগ জন্মে, বাষু কুপিত হয়, ও 
শুক্র ক্ষয় হয়। উত্তান অবস্থায় থাকিয়া! ৰ1 বিষ্ঠা মৃত্রের বেগ ধারণ 
করিয়া স্ত্রী গমন করিলে; অথব! শুক্র বেগ ধারণ করিলে গুক্রান্মরী 
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জন্মে। অতএব ইহ পরলোকের মঙ্গলের কাঁরণ এই সকল পরিত্যাগ 

করিবে । মোহ প্রযুক্ত শুক্রবেগ উপস্থিত হইলে কখন ধারণ করিবে 

না। অল্প বয়স্কা ও রূপ গুণ সম্পন্ন লজ্জাশীল। ও তুল্যগুণ সম্পন্গা; 

পরম্পর আশক্ত ও আশক্তা হষ্টা ও অলম্কতা এই রূপ প্রমদাতে 

বাজীকরণের ওষধ সেবনে বৃংহিত হুইয়! গমন করিবে । স্থুরত 

ক্লান্তির অপনোদন জন্য শর্করা-যুক্ত হুপ্ধপান, স্নান, বাধু সেবন ও 

নিদ্র। বিধেয় | 

পঞ্চবিংশতি অধ্যায় | 
চে ৬ 

অথ মিশ্র চিকিৎসা । 

পালী রোগে আব কর] কর্তব্য ইহ! পুর্বের্ব বল] হইয়াছে । এক্ষণে 
তাহার বিশেষ বলা যাইতেছে । পরিপোট, উৎপাত, উন্মন্থ, ছুঃখবর্দন 

ও পরিলেহী, কর্ণপালীতে এই পঞ্চ বিধ রোগ জন্মে। সৌকুমার্যয 
প্রযুক্ত অধিক দিন পরিত্যক্ত হইলে রোগ সহসা বৃদ্ধি হয়। কর্ণ- 
পালীতে বেদন। বিশিষ্ট কৃষ্টারুণবর্ণ পরিপোটন যুক্ত শোফ জন্মে, 

ইহাকে পরিপোটক কহে। এই রোগ বায়ুজন্য। গুরুভার বিশিষ্ট 

কর্ণাভরণের তাড়নের ও ঘর্ষণের দ্বারা রক্ত-জন্য বা রক্তপিন্ত জন্য যে 
দাহ পাক ও বেদনা বিশিষ্ট শ্যাববর্ণ শোফ জন্মে তাহাকে উৎপাত 

কহে। বদ পূর্বক্ক কর্ণপালী বাড়াইলে পালিতে বায়ু কুপিত হয়, 
তাহাতে কফ সংযোজিত হইয়া বাতশ্লেম্সারু-বর্ণ ও বেদন| বিশিষ্ট শোফ 
জন্মে। এই রোগ কণ্ডু বিশিষ্ট ও কফবাত-জন্য । ইহাকে উন্ন্থ 
কছে। কর্ণপাঁলী বাঁড়াইলে কও দাহ বেদন। বিশিষ্ট শোফ জন্মিয়। 
পাঁকিয়! উঠে । এই রোগ ত্বকস্থ্, ইহাকে হংখবদ্ধন কহে। কফরক্ত 

ও কৃমি কর্তৃক কর্ণপালীতে সর্ষপাকার পিড়ক। জমিয়৷ আ্াবিত হয়, 
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ও তাহাতে কণ্ড, দাহ ও বেদন] জন্মে। এই রোগ কফরক্ত ও ক্রমি 
জন্য জন্মিয় ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া .কর্ণশস্কুলী সমেত পালী পেছন 

করে, এই জন্য ইহাকে পরিলেহী 'বলে। এই কয়েকটা কর্ণপাঁলী 
রোগ অতি ভয়ানক । প্রতীকার না করিলে মিথ্যা আহারশীল-ও 
বিহারশীল ব্যক্তির এই রোগে পালী বিনষ্ট হয়। অতএব স্লেহাদির 

অভ্যঙ্গ পরিষেচন প্রদ্দেহ ও রক্ত মোক্ষণ দ্বারা এই সকল রোগের শীস্ত্র 
প্রতীকার'কর্তব্য । 

সামান্যতঃ এই সকল রোগের অভ্যপ্রন বল! যাইতেছে । অপা- 
মার্গ যষ্টিমধূ সৈন্ধব দেবদারু অশ্বগন্ধা, মূলক বীজ ও সোমরাঙ্গ বীজ; ' 
এই সকল উত্তম রূপে পিষিয়া, তৎসহযোগে ঘ্ৃত তৈল বস। মজ্জ ও 

মধুচ্ছিষ্ট, কল একত্র করিয়া ছুপ্ধ সহ পাক করিবে । পরিপোটক 
রোগে এই তৈল প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। মপ্জিষ্ঠা তিল হষ্টিমধু 

শ্যামালতা। উৎপল পদ্মকণষ্ঠ রোধ কদম্ব বলা (শ্বেত বেড়েল। ) জম্বু 
আস্ত্পল্লব এই সকল ও ধান্যান্ন একত্রযোগে তৈল পাক করিবে। 

ইহাতে উৎপাত নামক রোগ নাশ হয়। তালপত্রী (তালমূলী ) 
অশ্বগন্ধা' অর্ক বাকুচী ফল ( সোমরাজ ) সৈন্ধব সরল! (শুরু তেউড়ি ) 
লাঙ্গলী ( কাচড়। ) এবং কর্কট ও গোধার বসা এই সকল একক্র 
যোগে তৈল পাক করিবে । সেই তৈল উন্মন্থ নামক পালী রোগের 

পক্ষে হিতকর। অশ্মস্তক ( অশ্নকুচ ) জন্ু আমর, ইহাদিগের পত্রের 

রাখ সেচন করিবে। পালীতে তৈল প্রয়োগ করিয়া, পুণ্র বৃক্ষ, 

যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা এই সকলের চূর্ণ তাহাঞ্তে লেপন 

করিবে । পরিলেহী রোগে, প্াময় পিগের স্বেদ প্রদান পূর্বক লাক্ষা। ও 
বিড়ঙ্লের ককন্কে তৈল পাক করিয়! প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। অথব। 

বিড়ঙ ত্রিবৃৎ হ্যামালত! অর্ক, একত্র পিষিয়! তৎসহষোগে তল পাক 
করিবে । অথবা করঞ্জ ইন্গুদীবীজ কুটজ বা আরগ্থধ €সৌদাল) 
পিষিয়৷ তৈল পাক করিধৈ। অথবা এই সমস্ত এবং মরিচ নিশ্বপত্র. 
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ও মধুচ্ছিষ্ট, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ 
করিবে। 

কর্ণপালী ব্যাধিবুক্ত হইয়া ক্ষীণ ও কঠিন হইলে, তাহার পুষ্টি ও 

কোঁমলতার জন্ত অভ্যঙ্গ হিতকর। লোপাক .সজল দেশজাত পশুর 
মজ্জা বসা তৈল ও নূতন দ্বত এই সকল একত্র করিয়া দশগুণ হ্ধে 
ও পরে লাক্ষা রসে পাক করিয়া, তাহাতে মধুরগণস্থ দ্রব্য € কাকো।- 

ল্যা্দি) অপামার্গ ও অশ্বগন্ধা চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। পরে 

বন্ত্রপৃত পূর্বক মুখ আবরণ করিয়! রাখিবে। এই তৈলের দ্বারা 

অভ্যক্ত হুইলে পালী বৃদ্ধি পার, কোমল হয়, পুষ্ট হয়, এবং ভূষণ 
ধারণে সমর্থ হয়। 

ভৃঙ্গরাজের রস ও ত্রিফলার রসে তৈল পাক করিয়া তাহাতে নীলী 

বৃক্ষের পত্র, ভূঙ্গরাজ অজ্ঞুন বৃক্ষের ত্বকৃ পিণ্তীতক ( ময়ন। ) কৃষ্ণ- 

লৌহের চুর্ণ আতবীজ ও আমর পুষ্প হরীতক্ী বিভীতকী ও আমলকী 

ইহাদিগের চু একত্র করিয়া তৎপারমাণে পদ্ম মূল সংলগ্ন পক্ক, এই 
সমস্ত তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । পাক শেন প্রায় হইলে পরীক্ষার্থ 

তাহাতে বলাকার (বালি হাস) পক্ষ নিক্ষেপ কগিলে যখন ভ্রমরের 

স্তাপ নীল বর্ণ হইবে তখন লৌহ কলসে এক মাস কাল রাখিবে। 

এই অত্যঙ্গে কেশ পক হওয়া নিবারণ হয়। 

সৈরীয় (ঝাঁটা ) অজ্ঞুন বুক্ষ কাশ্মরী পুষ্প (গাস্তারি ফুল ) তিল- 

পুষ্প, ভূঙ্গরাজের বীজ, ও আব্বীজ পুনর্ণবা কণ্টকারী কাসীস (পুষ্প) 
কর্দম (কাদা) মদন ফলের বীজের সার ভ্রিফল লৌহচুর্ণ রসাঞ্চন 

যষ্টিমধু শ্বেতাৎপল ও রক্তোৎ্পল মোদয়ক্টী (কাঠ মলিক1 ) এই সকল 

একত্র জন্বীর সারোদকে পিষিয়া সপ্তপ্রস্থ সারোদকে সমালোড়িত 
করিয়া দশদিন কাল লৌহ পাত্রে আবৃত করিয়া রাখিবে। পরে : 

সেই সকল সহযোগে বিভীতকের তৈল পাক করিয়া নূতন লৌহ 
কলসে রাখিবে। এই তৈল নস্যে ও অভ্যঙ্গে (মন্তকে-) প্রয়োগ 
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করিবে, অথবা ততৎসমকাঁলে মাষ ও ক্লষর/ এক মাস কাল ভক্ষণ 

করিবে । এই তৈল প্রয়োগে ঘণ কুঞ্চিতাগ্র ও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ 

কেশ জন্মে, শরীর সহসা রোগ গ্রস্ত হয় না, ইন্ডিয় সমস্ত সতেজ হয়, 

এবং মুখ বলি বর্জিত হয় | 

লাঁক্ষা রোধ হরিব্র। দারুহরিদ্রা মনঃশিল1 হরিতাঁল কুষ্ঠ নাঁগ 
(শিশে) গিরিমৃত্তিকা মঞ্তিষ্ঠা উগ্রা (যমানী) সৌরা্র মৃত্তিকা, 
যষ্টীমধু গোরচনণ রসাঞ্জন, স্বর্ণবর্ণ ও স্থপক বটপত্র কৃষ্ণচন্দন পদ্মকাষ্ঠ 
পগ্মকেশর রক্ত চন্দন শ্বেত চন্দন পারদ কন্ঠু ও কাঁকোল্যাঁদিগণ, এই সমস্ত 
তপ্ধে পিষিয়! মেদ ঈজ্জ1 সিকৃথ ঘ্বৃত দুগ্ধ 'ও সকল প্রকার ক্ষীরী বৃক্ষের 
কাথ একত্র পাক করিবে। অভ্যঙ্গ স্বরূপে মুখে মাখিবার পক্ষে এই 
দ্বত প্রধান । মুখে ব্যঙ্গ নীলিক। স্ফোটিকা.এঞ্ভূতি যে সকল রোগ 
জন্মে, সেই সমন্ত রোগ ইহার দ্বারা নাশ হয়। ইহাতে গণুদ্ধয় পীন 

হয়, শুখ বলি রহিত ও পদ্ের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। ইহ1 রাজা! এবং 

যোষিৎ দিগের নিত্য সেবনীর। এই ঘ্বৃত কুষ্ঠদ্র, এবং পাঁদে বৈপাঁ- 
দিকা রোগ জন্মিলেও ইহা বিধেয়। হর্রীতকী চূর্ণ নিশ্বপত্র চুতবৃক্ষের 
ত্বক দাড়িম্বের পুষ্প বৃদ্ত ও পত্র এবং মদয়স্তিকা, এই সকল একত্র 
করিয়। অঙ্গে লেপ দ্রিলে মনুষ্য দেবতুল্য হয়। 

ষড় বিংশতি অধ্যায় ! 

, -ক্ষীণ শরীর সবল,করণার্থ বাস্তীকরণ প্রণালী । 

নীরোগ দেহে যুব! বয়সে ধাঁজইকরণ গুঁষধ সেবন করিলে সকল 
খতুতেই অহরহ ব্যবায় প্রবৃত্তি নিবারিত হয় না। বালত্ব অভিলাধিণী 
নিয়ত মন্সথ-প্রবৃত্তি তৃপ্তিকারিণী বয়োজেষ্ঠা রমণী দ্িগের পক্ষে, 
অত্যর্থ যোষিৎ প্রনঙগ প্রঘুক্ত ক্দীণ-দেহ, ক্লীব, অথব! অল্প রেত বিশিষ্ট 

৯১৮ 
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ব্যক্তি গণের পক্ষে অথবা রূপ. যৌবন শালী ধনবাঁন বিলাসী ব্যপ্তি 
গণের পক্ষে বাঁশীকরণ যোগ হিতকর। ইহ যথ! বিধি ক্রমে সেবন 
করিলে পুরুষ অশ্খের হ্যায় বলবান্ হয় ও তদ্দার1 নারী তৃপ্ত হয়ঃ এই 
কারণে ইহাকে বা্পীকরণ কহে। বিবিধ প্রকার পান. ভোজন, শ্রুতি 
তৃপ্তিকারিণী বাক্য, ত্বচ-স্থখ-বিধায়ী স্পর্শ, ইন্দুরূপ ভূষণ-ধারিণী 
যামিনী, নবযৌবন সম্পন্ন কামিনী, শ্রুতি মনোহারী সংগীত, তাম্ুল 
মদ্দিরা মাল্য ও চিত্ত প্রফুল্লত, এই সকলের দ্বারা! বাজীকরণ কার্ষ্য 

সাধিত হয়। ছয়টা কারণে ক্লীবত্ব জন্মে যথা)--১ম রিরংস্থ ব্যক্তির 
মনে অপ্রিয় ভাব উদয় হওয়। প্রযুক্ত, অথব। অপ্রিয় স্ত্রী সংগ্রয়োগ 
বশতঃ) মনঃক্ষুপ্ন হইলে ক্লীবত্ব ঘটে। ইহাকে মানসিক ক্লীবত্ব বলে। 

২য় । কটু অল্প উষ্ণণও লবণ, এই সকল রস অধিক পরিমাণে 
সেবন করিলে, সৌম্যধাতুর ক্ষয় হইয়। ক্লীবত্ব উৎপাদিত হয়। 

৩। বাজীক্রিয়া ব্যতিরেকে অতিশয় স্ত্রী সেবন করিলে শুত্রক্ষয় 

জনিত ধ্বজভক্ষ হয়। 

৪র্ঘ। অত্যর্থ মেড রোগ জন্য ব৷ মর্মচ্ছেদ জন্য পুরুষ শক্তির 

ব্যাঘাত জন্মে, ইহাকে উপঘাত জন্য ক্রৈব্য রোগ বল। যাঁয়। 
€ম। আজন্ম ক্লীব ইইলে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য রোগ বল! যায়। 

৬ষ্ঠ। বলিষ্ঠ ব্যক্তির কন্দর্প বিকাঁরে চিত্ত-বিকতি জন্মিলেও ব্রহ্ম- 

চর্ধ্য বশতঃ শুক্র রুদ্ধ থাঁকে, সেই স্থির-শুক্র-জন্ত ক্লীবত্ব ঘটে। 

এই ছয় প্রকার ক্রেব্য রোগের মধ্যে সহজ ও মর্শাচ্ছেদ-জন্ত ক্ৈব্য- 

রোগ অনাগ্য। অবশিষ্ট সকল প্রকার ক্লেব্-রোগ যে কারণে জন্মে 
তাহার বিপরীত ক্রিয়ার দ্বার তাহাদিগের প্রতীব্ণার করা যায়। 

সুরত.সন্দীপনী শক্তির তারতম্য অনুমাঁরে বাজীকরণের যোগ সমূহকে 

নিম্ন লিখিত. তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর যায়। 

১ম শ্রেণীস্থ যোগ গুলি.ষথ।.£--তিল মাষকলাই ভূমি কুস্মাও ও 
শালি তওডল, ইহাঁদিগ্ের চূর্ণ বরাহের মেদ ও.সৈন্ধব- সংযোগে পৌওু.ক 
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€ পুড়ি) ইক্ষুরসে মর্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তত করিবে সেই গুটিক! 
ঘ্বতে পাক করিয়া! যথাসাধ্য পরিমাগে ভোজন করিবে । 

ছাঁণের কোষ সহযোগে ছুপ্ধ পাক করিবে । ঞ্সই ছুদ্ধে কষ তিল 
পুনঃ পুনর্ভীবিত কাঁরবে । সেই তিলে পিষ্টক প্রস্তত করিয়া শিশু- 

মারের বসতে পাক করিয়। যথাসাধ্য পরিমাঁণে সেবন করিবে । 

ছাগের কোষ, পিপ্পলী ও লবণ সংযোগে হুপ্ধ ও ঘ্বতে পাক 

করিয়া! সৈবন করিবে । 

গুপ্তা ফল (আলকুশী বীক্ত) গোক্ষুর বীজ (বৃহৎ গোক্ষুর ) 

ও উচ্চট! (লশুনন) শর্করা-যুক্ত গৃব্য ছুগ্ধে দবর্বার দ্বারা আলোড়ন 

পূর্বক পাক করিয় পান করিবে । 

মাঁষকলাই, ভূমকুম্মাণ্ড ও উচ্চটা, ছুগ্ধে গাঁক করিয়া ঘ্বত শর্কর 

সংযোগে পান করিবে । এই কয়েকটা যোগ বাঁজীকরণের পক্ষে 
অতি উতৎকৃষ্ণ। 

২য় শ্রেণীস্থ যোগ গুলি যথা 2-_-পিপ্পলী মাষকলাই শালী-তও,ল 
যব গেধুম এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়1 পিষ্টক প্রস্তত পূর্বক ঘ্বতে 
পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে । পরে ছুপ্ধ, শর্করা সংযোগে মধুর করিয়। 
অন্ুপান করিবে। 

ভূমি-কুম্মাণ্ড চূর্ণ ভূমিকুম্মাণ্ডের রসে ভাবিত করিয়া দ্বত ও মধু 

সংযোগে লেহন করিবে । তদনন্তর হুপ্ধ অন্ুপাঁন করিবে । 

এই রূপ আমলকী চুর্ণ আমলকীর রসে ভাবিত করিয়া শর্কর] 
স্বতঞ্ধু সংযোগে লেহন পূর্বক ছুপ্ধ অন্থুপান করিখে। ইহাতে 
অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও যুবার*ন্যায় হৃষ্ট হয়। 

ছাগের কোষ, পিপ্পলী ওঞ্লবণ সংযোগে ঘ্বতে বা শিশুমারের 

বসাতে পাক করিয়। ভক্ষণ করিবে । ইহাতে শীঘ্র বাঁলীক্রিয়। সাধিত 
হয়। 

নক্র মুষিক মণ্ুঁক চটক ইহাদিগের অণ্ড ত্বতে পাক করিয়। পদে 
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অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে, তাহাঁতে যাব ভূমি ম্পর্ণ না করে তাবৎ 
হ্থরত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে । এই কয়েকটী যোগ বাহীক্তিয়ার পক্ষে 

মধ্যবিধ গুণশালী। $ 

৩য় শ্রেণীস্থ যোগ গুলি যথা )-- 
কুলীর কুম্ম নক্র ইহাদিগের অগু ভক্ষণ করিবে» বা মহিষ খষভ 

বা ছাগের শুক্র পান করিবে। 

অশ্বথের ফল মূল ত্বকৃ ও শুরা সহযোগে ছুপ্ধ পাক করিয়! শর্করা! 

ও মধু সংযোগে পান করিখে। ইহাতে কুণিঙ্গের চায় শরীর 

হষ্ট হয়। ০ 
ভূমি কুম্মাণ্ড মূলের কন্ উড়ুম্বরের সহিত ঘ্বত ও ছুগ্ধে পাক করিয়া 

পান করিবে। ইহাতে বুদ্ধও যুবাঁর স্ত্যায় হয়। 

এক পল পরিমিত মাঁষকলাই চূর্ণ ঘ্বৃত মধু সংযোগে লেহন য করিয়। 
ছৃদ্ধ অন্ুপান করিবে । 

গোধূম আত্মগুপ্ত কলের সহিত দু্ধে পাক করিবে । শীতল হইলে 
ভ্বত যোগে ভক্ষণ করির], হুপ্ধ অন্ুপান করিবে । 

আত্মগ্ুপ্ত ও ইক্ষুরকের কলের চূর্ণ ধারোষ্চ ছুদ্ধের সহিত শর্কর। 

সংযোগে পান করিলে খল ক্ষয় হয় না। 

উচ্চটা! চূর্ণ ছুপ্ধ যোগে, শতমূী ও উচ্চটা! মূল ছুপ্ধ যোগে অথবা 

আত্মগ্ুপ্ত ফল সংযোগে মাষকলাই সুপ প্রস্তত করিয়। পান করিবে। 

এই কয়েকটা সামান্যতঃ বাঁজীকরণ জন্য ব্যবহার্য্য। 

যে বরাহের বৎস বৃদ্ধ হইয়াছে তাহার ছুগ্ধ, ব! মাষ কলাইয়ের 
পত্র-ভোজী গোরুর ছুপ্ধ বাজীকরণের হি প্রশস্ত । সকল একার 

ছপ্ধ মাংদ কাকোল্যাদি গণ বাঁজীকরণের ,পক্ষে প্রশস্ত । এই সকল 
যোগ বিশুদ্ধ (নীরোগ ) দেহে সেবন কর। কর্তব্য । 



সপ্তবিংশ অধ্যায়। 
৫৯ 

সর্রোপঘাত শমনীয় রর্সায়ন। 
স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ দ্রেহ ব্যক্তির পক্ষে যুব! বা মধ্যবয়সে রসায়ন ব্যবহার 

কর্তব্য। অবিশুদ্ধ দেহ অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে । মলিন 

বন্ত্রে রঙ্গ ষোগের ন্যায় তাহাতে কোন ফল দর্শে না । দোষজ বা মান- 
সিক যে সকল উপঘাত উপস্থিত হয় তাহার নিবৃত্তির উপায় উপদেশ 

করা যাইতেছে । শীতল জল, হুপ্ধ, মধু ও দ্বৃত ইহাদিগের মধ্যে একটা 

দুইটী তিনটা বা সুমস্তই পুর্ব বয়সে (পঞ্চাশ বৎসরের পুর্ব) পান 
করিয় বয়ঃস্থাপন করিবে । রি 

বিভঙ্গ রসায়ন । 
বিড়ঙ্গ-তগু,ল চূর্ণ, যষ্টমধু ও শীতল জল সংযে।গে যথাসাধ্য 

পরিমাণে সেবন শীতল জল অন্ুপান করিবে । এইরূপ 

একমাস কাল অহরহ সেবন করিবে অথবা উক্ত চূর্ণ মধু মিশ্রিত 
করিয়া ভল্লাতক-ক।থ সংযোগে অথবা মধু ও দ্রাক্ষা কাথ সংযোগে 

বা মধু ও আমলকীরস সংযোগে, বা গুড়,চি কাথ সহযেগে, সেবন 
করিবে। বিড়ঙ্গ তণ্ড,ল চূর্ণ এই পাঁচ প্রকারে প্রয়োগ করা যায়। 
ওষধ জীর্ণ হইলে মুদগ ও আমলকীযূষ লবণ-বর্জন পূর্বক অল্প স্সেহে 

প্রস্তুত করিয়া ততসহযোগে ঘ্বৃত যুক্ত অন্ন ভোজন করিবে । ইহাতে 

সকল প্রকার অর্শ বিন হয়, কৃমি নাঁশ হয়, গ্রহণ ও ধারণাশক্তি 

জম্মে। এই রূপ মাসে মাসে সেবন করিবে । 

বিড়ঙ্গ কণ্প। 

এক দ্রোণ পরিমিত বিড়ঙ্গের তও 'ল, পিষ্টক পাঁকের ন্ঢাক্ 

পিদ্ধ করিবে। পাক সিদ্ধ' হইলে কাথ পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্তরে 
পিষিয়া, লৌহ নির্মিত দৃঢ় কুস্তে প্রচুর পরিমাণে মধু ও জলসহু 
বাখির। বর্ষা চারি গ্লাস ভক্মরাশীর মধ্যে স্থাপন করিবে। বর্ষ! 



২১০ স্শ্রুত । 

গতে কুস্ত উদ্ধৃত করিবে । শরীর শোধিত করিয়। প্রতি দিন 
প্রাতঃকালে যথানাধ্য পরিমাণে ভোজন করিবে ও পাংশু শয্যায় 

শয়ন করিবে । একমাস পরে সর্ব শরীর হইতে কৃমী নিঃস্ত 

হইতে থাকিবে । ৫সই সকল ক্বমীকে অণুতৈলে অত্যন্ত করিয়। 
ংশবিদ্ল (বাশের চিমটে) দ্বারা শরীর হইতে তুলিয়! ফেলিবে। 

দ্বিতীয় মাসে পিপীলিকা, তৃতীয় মামে যুকা সমস্ত নির্গত হয় 
তাহাদিগকেও সেই রূপে বাহির করিবে। চতুর্থ মাসে দত্ত, নখ, 
রোম সমস্ত শীর্ণ হয়। পঞ্চম মাসে সেই সকল পুনর্ধর প্রশস্ত 
গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মে। শরীর অমানুষ-লক্ষপ-যুক্ত.ও যয 

তুল্য তেজঃপুপ্ত হয়। দুরশ্রবণ ?9 দূরদর্শন শঞ্চি জন্মে। মনে 
রজন্তম গুণ তিরোহিত হইয়া সত্বগুণ প্রবল হয়। শ্রুতি-নিগাদী 

(ক্ররতিধর) অপূর্ববোৎপার্দী (১) হস্তীর্ স্তায় বলৰান, অশ্বতুল্য বেগ- 

বান, প্রত্যাবর্তিত যৌবন ও অষ্টশত বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট, এই সকল গুণ 
জন্মে। এ অবস্থায় অভ্ঙ্গার্থে অণু তৈল, বিলেপনার্থে অকর্ণ কষায়, 
ন্নানার্থে সৌশীর বা কুপোদক, অন্ুলেপনার্থে চন্দন, ব্যবহার্য এবং 
তল্প'তকের বিধান্ুারে আহার পরিহার কর্তব্য। নিষ্কুলীরুত কাশর্য্য 

ফলেরও কল্প এই রূপ, তবে শয়ন ও ভোজনের নিয়ম পূর্ব্ববৎ নহে । 
পক ছুপ্ধ সহযোগে ভোজন কর্তব্য ইহার ফলও পূর্বের ন্তায়। শোণিত- 
পিত্ত জন্ত বিকারে এই সকল কল্প প্রয়োজ্য। 

বলা-কণ্প। 

আশ্রম গৃহমধ্যে অবস্থিত হুইয়1, অর্ধ পল বা এক পল পরিমাণ 

বলামূল ছু্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হই-ল হুগ্ধ 

সংযোগে ত্বতানন ভোজন করিবে । এই প্রকারে দ্বাদশ দ্দিবস সেবনে 
দ্বাদশ বর্ষকাল বয়ঃস্থাপিত হয়। এই প্রকারে এক শত দ্িবস সেবন 
করিলে এক শত বর্ষকাল বয়ঃস্থাপিত হয়। 

সপ 

(১) নুতন বিবয়ের উদ্ভাবক । 



হৃশ্রুত। ২১১ 

এই রূপে বলা নাঁগবলা (গোঁরক্ষ চাকুলে ) ভূমিকুন্মাঁওড ও শতাবরী 
এই সকলের চূর্ণ এঁ নিয়মে সেবন করিবে বিশেষতঃ অতিবলার ক্কাথ 
সহযোগে নাগবলার চূর্ণ; বা মধু সহযোগে বিদারী চূর্ণ, বা ছুগ্ধ 
সহযোগে শতমূলীরমচূর্ণ পূর্বোক্ত নিয়মানুসাঁরে ঠেবন করিলেও পূর্ব্বের 
হ্যায় ফল হয়। এই সকল ওষধ বলকামী ব! শোণিত. বমনকারী ব। 
শোণিত বিরেচনশীল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত | 

বরাহু কণ্প। 

বরাক্রান্ত মূলের এক তুলা! পরিমাণে চূর্ণ মংগ্রহ করিবে । সেই 
চূর্ণ প্রতিদিন যথাসাধ্য পরিমানে মধুসংযোগে ছু্ধে আলোড়িত করিয়া 
পান করিবে। জীর্মি হইলে ছৃপ্ধ ও স্কুত সহযোগে অন্ন ভোজন করিবে। 

ইহাতে পূর্বের স্তায় আহার আচারের নিয়ম অবলম্বন করিবে। 
ইহাতে এক শত বৎনর আমু হয় এবং স্ত্রী সন্বাগমে ক্ষীণ হয় না। এই 

চূর্ণ ছুপ্ধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে মন্থন করিয়। বত মধু 
সংযোগে ভোজন করিবে । জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘ্বৃত যোগে অন্ন ভোজন 

করিবে। এই প্রকারে এক মাস কাল সেবন করিলে এক শত বর্ষ 
আয়ু হয়। 

দৃষ্টিকামী (দর্শন শক্তি বর্ধনাভিলাধী) ও প্রাণকামী (জীবিতা- 

ভিলাষী ) ব্যক্তি মাতুলুঙ্গ নার ও অগ্নিমন্থের মূল একত্র কাথ প্রস্তত 

করিয়! তাহাতে একপ্রস্থ মাঁদকলাই পাক করিবে। পাক সিদ্ধ 

হইলে চিত্রক মূলের এক অক্ষ পরিমিত কক্ক তাহাতে প্রদান করিবে । 
তদনস্তর চতুর্থ ভাগ আমলকী রস সহ পাক করিয়৷ অবতারিত 

করিঝ্রে। পরিপাক হইলে লবণ বর্জিম্না মুদগ ও আমলক্ষ যৃষ সহ- 

যোগে ত্বৃতযুক্ত অন্ন অথব! ভ্ুপ্ধ সহযোগে অন্ন ভোঁ্ন করিবে । মাস 

রয় এই নিয়ন অবলম্বন করিলে জ্লরপর্ণের ন্যায় দৃষ্টি হয় ও স্ত্রী সমাগমে 

শরীর ক্ষীণ হয় না এবং শত বর্ষ আয়ু হয়। বণফল ছুদ্ধে সিদ্ধ করিয়! 
দ্গ্গ সহযোগে ভক্ষণ করিলে শরীর শীর্ণ হয় ন1। 



অস্টবিংশ অধ্যায় | 

যেধা ও আয়ুক্ষামীয় রসায়ন। 

শ্বেতাবল্গু্ (১) ফল আতপে শুষ্ক করিয়া সুন্মস চূর্ণ করিবে। 

সেই চূর্ণ গুড় সহ আলোড়িত করিয়! স্নেহ কুস্তে নিহিত পূর্বক সপ্ত- 
রাত্র কাল ধান্যরাঁশির মধ্যে স্কাপন করিবে । পরে উদ্ধংত করিয়! 
গ্রতিদিন সুধ্যোদয় কালে পিও প্রস্তত পুর্র্বক উষ্জোদক অন্ুপানে 
ধথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করা কর্তবা। ওষধ পরিপাক হইলে 
তল্লাতকের বিধানানু পারে অপরাহ্ৃ, কালে শীতল জর্ল গান্রে পরিধিক্ত 

করিয়া; শালী বা যষ্টিধ্যান্যের অন্ন, ছুদ্ধ শর্কর1 ও মধু সহযোগে ভোজন 

করিবে । ছয় মাঁস কাপ এই মিয়ম অবলম্বন করিলে বিগত পাপ 
হইয়! বলবর্ণ-বিশিষ্ট শুতিনিগাদী স্মতিমান্ অরোগী ও শতবর্ষ আয়ু- 
বিশিষ্ট তইবে। কুষ্ঠ-রোগী পাঁও্-রোগী উদর রোগী, প্রাতঃকালে 
সুর্ষ্যের রক্কিমাবর্ণ দূর হইলে, এই গুঁষধে অর্দপলিক পরিমাণ পিগু 
প্রস্তত পৃর্ববক কৃষ্ণ-বর্ণ গোরুর হুপ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়! পান 

করিবে । জীর্ণ হইলে অপরাহ্ন কালে লবণ বঞ্জিত আমলক-যুষ 

সহযোগে ঘ্ৃত-ঘুক্ত অন্ন ভোজন করিবে । এক মাঁস কাল এই নিয়ম 
অবলম্বন করিলে মেধাৰী ও অরোগী হয় এবং এক শত বর্ষ আয়ু হয়। 
চিত্রক মূল সেবনেরও এই রূপ নিয়ম, তবে বিশেষ এই ষে হরিদ্রা "৪ 
চিত্রক মূলের দ্বিপলিক পধ্যন্ত পরিমাণে পি সেবন করিবে। 
অপরাপর “নিয়ম পূর্ব্বের স্তায়। . 

প্রথমতঃ অন্ন পরিত্যাগ পূর্বক মণ্ুরপর্ণীর রস; যে পরিমাণে 

পরিপাক করিতে পারিবে সেই «পরিমাণে, গ্রহণ করিয়া হুগ্ধসঙ্ 
আলোড়ন পূর্বক পান করিবে; অথবা ছুপ্ধ অনুপান করিবে । জীর্ণ 

(১) ম্বেতব্ণ সোনরাজ ।$ 
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হইলে, যবান্ন ছৃপ্ধ সহযোগে বা তিল সংযোগে ভক্ষণ করিবে ও ছুগ্ধ 

অন্ুপান করিবে। তাহা জীর্ণ হইলে পর, ঘ্বত যুক্ত অন্ন ভোজন 
করিবে । তিন মাস কাল এই নিয়ম পালন কষ্টিলে ব্রহ্গতেজ-বিশিষ্ট 
ও শতিনিগাদী এবং শতবর্ষ আমু হয়। 

প্রথমতঃ অন্ন পরিত্যাগ পুর্বক ব্রা্দীরস বথাসাধ্য পরিমাণে পান 

করিবে । জীর্ণ হইলে লপণ বজ্জিত যবের মণ্ড পাঁন করিবে । ছুগ্ধ 

পানশীল ব্যক্তি ছুপ্ধ সহযোগে উক্ত যবাগ্ড পান করিবে । এই নিয়ম 

সপ্তরাত্র পালন করিলে ব্রহ্ম তেজ-বিশিষ্ট ও মেধাবী হয়। দ্বিতীগন 

সপ্ত রাত্র এই নিয়ম পালন করিলে অভিলধিত গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি জন্মে, 
ও নষ্ট স্থৃতি পুনরুদ্ভাবিত। হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র এই নিয়ম পাঁলন 

করিলে ছুই বার উচ্চারণে এক শত কথ। পর্য্যস্ত স্মরণের আয়ত্ত হয়। 

এই রূপে একবিংশতি রাত্র নিয়ম পালন করিলে অলঙ্ষ্মী দূর হয়, 
বাগ্দেবী মুন্তিমতী হইয়া ইহার শরীরে প্রবেশ করে, সকল শৃতি 
উপস্থিত হয়, স্বয়ং শত্তিধর হয় এবং পঞ্চশতবর্ষ আঘু হয়। ব্রাঙ্গীরস 

ছুই প্রস্থ, ঘ্বত এক প্রস্থ, বিড়ঙ্গ তুল কুড়ব পরিমিত, বচ ছুই পল, 
তৃবৃৎ ছুই পল, হরিতকী, আমলকী বিভীতকী প্রত্যেকে দ্বাদশ পল; 

এই সকলের চূর্ণ ও উপধুর্ক্ত রস ওঘ্বত একত্র পাক করিয়া কলস 
মধ্যে মুখরুদ্ধ করিয়া রাঁখিবে। তদনস্তর পূর্বোক্ত বিধানানুসারে 
বথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে জীর্ণ হইলে হুপ্ধ সহযোগে ঘ্বৃত যুক্ত 

ভোজন করিবে । ইহার দ্বার শরীরের উদ্ধ অধঃ ও তির্যযক ভাগে 

কমি ভিত হয়। ইহাতে অলক্ষমী দূর হয়, পুক্ষরবর্ণ, স্থির যৌবন 
ও শৃতি নিগাদী হয়, এবং তিনশত বর্ষ আয়ু হয়। কুষ্ঠ বিষমজ্বর 

অপন্মঁর উন্মাদ বিষ ভূতগ্রহ *ও ল্হাব্যাধি এই সকল রোগে এই 
রসায়ন প্রযোজ্য । | 

হৈমবতীব্চ আমলকীর পরিমাণে পি্ডিত করিয়। ছুপ্ধ সহ আলো- 

ডন পূর্বক পান করিবে জীর্ণ হইলে ছুগ্ধ সহযোগে দ্বতঘুক্ত অন্ন 
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ভোজন করিবে । ছাঁদশ রাঁত্র সেবন করিলে ইহার দ্বারা শ্বৃতিশক্তি 

প্রকাশ হয়, কোন বিষয় ছুই বার অভ্যান করিলে আয়ন্ত হয়, এবং 

তিন বাঁর অভ্যাস*“করিলে শতবাক্য আয়ত্ত হয় । অষ্টচত্বারিংশৎ 

দিবস সেবন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টি 

হয়, এবং শতবর্ষ আয়ু হয়। অন্ত প্রকার বচ হইলে তাহার ছুই পল 
লইয়] ককাথ প্রস্তত করিবে । সেই ক্বাথ ছুপ্ধ সছ পান করিবে । ভোজ- 

নাদির নিয়ম ও ফল পূর্যের সায় 

বচ' ঘ্বত। 
দ্রোণ পরিমিত ঘ্বত বচ সহযোগে একশত বার পাক করিয়! সেবন 

করিলে পঞ্চশত বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হয়। গলগণ্ড অপচী শ্রীপদ ও 
শ্বরভঙ্গ এই মকল রোগ'ইহাঁতে আরোগ্য হয় । 

অতঃপর আঁয়ুবৃদ্ধির উপায় বল1 যাইতেছে । 
বিন্বপুষ্পে সহত্রবাঁর হবণ করিয়া, স্বর্ণ সহ দ্বতত মধু সংযোগে 

প্রতিদিন মন্ত্রপৃত পূর্বক লেহন করিবে । 

যৌবন কালে এক বৎসর কাল রসায়নের নিয়ম পাঁলন করিবে। 

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া! বিহ্বমূলের ত্বক ও কাথ ছঞ্ধ সহ সেবন 

করিবে । চিত্তের সংযম করিয়1! এই নিয়ম অবলম্বন করিলে দশ সহত্র 

বৎসর আয়ু হয়। 

হবনান্তর মুণচলের কাথ মধু ও লাঁজ সংযোগে সেবন করিবে। 

চিত্তের সংযম করিয়! এই নিয়ম অবলম্বন করিলে শত সহত্র বৎসর 

আয়ু হয়। 

স্বর্ণ পদ্মবীজ মধু লাজ ও প্রিয়ন্্ব একাত্র করিয়! গবা ছুপ্ধ সহ পান 

করিলে অলঙ্ষ্মী দূর হয়। 
নীলোতপল দলের কাথ স্বর্ণ ও তিল, পর গব্য হুপ্ধের সহিত পান 

করিলে অলক্ষ্ী নাশ হয়। গব্য ছুগ্ধ সুবর্ণ মধুচ্ছি ও মাঞ্ষিকঃ শত 

সহতবার হবন করিয়। এই সকল একত্র পান করিবে। 
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ধচাত্বত (পূর্বব অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সুবর্ণ ও বিলুচর্ণ একত্র সেবন 

করিলে মেধা আয়ু আরোগ্য পুষ্টি ও দৌতাগ্য বৃদ্ধি হয় । 
তুল! পরিমিত বাসা-মূলের কাথ প্রস্তত করিয়াতৈল পাক করিবে। 

সহত্র বার হবন করিয়! সেই তৈল সেবন করিলে মেধা ও আয়ু 

বুদ্ধি হুয়। 

মধু আমলক চর্ণ ও স্বর্ণ এই তিন একত্র প্রাশ প্রস্তত করিয়। 

সেবন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। 

মধু ও স্থুবর্ণ যোগে শতাবরী-ঘ্বৃত যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিলে, 

ভূপতিও বশীভূত হচ্ম। 

পদ্দ ও নীলোৎপলের কাথে ও টির চূর্ণ সহযোগে স্ব পাক 
করিয়া সুবর্ণ সংযোগে সেবন করিবে, এবং» সকল দ্রব্য সহযোগে 

ছুপ্ধ পাক করিয়। পান করিবে । এই সকল ওষধের দ্বার] শ্রী ও 

সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, হন্তির ন্যায় বল হয় ও মনুষ্য দেবতুল্য হয়। সর্ববদ! 

অধ্যয়ন, তত্তদ্বিষয়ের বাদান্ুবাদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচন।. এবং 

তত্তদ্বিষয়ের আচার্য্যের সেবা, ইহাতে বুদ্ধি ও মেধ] বৃদ্ধি হয়॥ জীর্থ 

হইলে ভোজন, বেগ ধারণ ন| করা, ব্রহ্গচর্য্য অহিংস ও ছুঃসাহসিক 

কার্ধ্য পরিত্যাগ, এই সকলের দ্বারা আমু বৃদ্ধি হয়। 

একোনত্রিংশ অধ্যায় । 
স্প্পসপপটে০ ১১০৩০ 

স্বাভাবিক ব্যাধি প্রতিষেধনীয় রসায়ন । 

পূর্ব্বকালে ব্রন্ধার্দি দেবতা গণ জরা মৃত্যু নাশের অন্ত সোঁম নাশক 

অমৃতের স্থষ্টি করিয়াছিলেন । তাহার সেবনের. নিয়ম বল! যাইতেছে । 

এক মাত্র ভগৰান্ দোম, স্থান নাম আকৃতি ও বীর্য ভেদে 
চতুর্বংশতি প্রকাঁর। * সেই চতুর্বিংশতি প্রকার সোম: যথা). 
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অংশুমান্, ভূঞ্জমান্, চন্দ্রমা, রজত প্রভ, ছূর্বাসীম, কনীয়ান, শ্রেতাঁক্ষ, 
কনকপ্রভ, প্রতানবান্, তালবৃস্ত,। করবীর, অংশবান, স্বয়ম্প্রভ, 

মহাসোম,গরুড়াহৃত,প্গাঘত্রা, স্ত্রৈঞুভ, পাঙ্ক্ত; জাগত শাঙ্কর অগ্নিষ্টোম 

রৈবত ত্রিপদীযুক্তা গায়ত্রী এবং উড়,পতি। এই সকল প্রকার সোঁম 

বেদৌক্ত নামে খ্যাত। ইহাদ্দিগের উপাসনার নিয়ম একই প্রকার 
এবং গুণ ও তুল্য । 

উ্দিগের মধ্যে কোন প্রকার সোম সেবন করিতে হইলে সকল 

প্রকার উপকরণ ও পরিচাঁরক বিশিষ্ট ও তিনটী আবরণে আবৃত 
একটী আশ্রমগৃহ নিম্পীন করাইবে। শরীর সংশোধিত করিয়া প্রশস্ত 

দিনে ও শুভক্ষণে অংশুমন্ত গ্রহণ করিয়1, আশ্রম গৃহের অভ্যন্তরে 

প্রবেশ পুর্ববক যজ্ঞকল্পে জুভিষেচন ও হবন করিবে । পরে কৃতমঙ্গল 

হইয়! সেই সৌমকন্দ সুবর্ণ সথচীর দ্বারা বিদারণ পূর্বক স্ববর্ণ পাত্রে 
অঞ্জলি পরিমিত তাহার ক্ষীর গ্রহণ করিবে । সেই ক্ষীর আস্বাদন ন! 

করিয়। এক কালে পান করিবে । আচমনানস্তর অবশিষ্ট যাহ। থাকিবে 

জলে নিমজ্জিত করিবে । তদনস্তর যমনিয়মের দ্বারা মন ও বাক্য 

সংযত করিয় আশ্রমের অভ্যন্তরে সুহ্ৃদগণ বেটিত হইয়া বিহ্বার 

করিবে । রসায়ন পানাস্তর বায়ুশৃন্ত স্থানে তন্মন। ও পরিত্র ভাবে 

সঞ্চরণ করিবে, নিদ্রা যাইবে ন1। 

সোম রসায়ন সাঁয়ংকালে সেবন করিলে কুশ শয্যার উপরি কৃষ্ণা- 
জিন বিস্তীর্ণ করিয়া, তাহাতে শয়ীত ও স্থহৃদগণ কর্তৃক বেষ্টিত 

থাকিবে। . 

তৃষিত হইলে পরিমিত মাত্রাম্স শীতল জ্ল পান করিবে । তদনস্তর 

প্রাতঃকাঁলে গাত্রোথান পুর্ধবক শাস্তি, শ্রবণ করিয়া, কৃত মঙ্গল হইয়। 
এবং গো স্পর্শ করিয়া আমীন হইবে । 

সোম জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হয়? শোণিতাঁক্ত কমি 
সিশ্িত বমন হইলে সায়ংকালে পাক কর! শীতল ছুপ্ধ পান করিবে। 



ই্রুত। ২১৭ 
ডূতীয় দিবসে কৃমি মিশ্রিত বিরেচন হয়। তদ্বারা অনিষ্ট গ্রহণ বৰ 

ভোজন জন্য দোষ হইতে মুক্ত হইয়া .শরীর বিশোধিত হয়। তদনস্তর 

নায়ং কালে স্নান করিয়। পূর্বের স্ায় ছুপ্ধ পান কুরিবে, এবং শব্যাতে 

পট্টবন্ত্র বিস্তীর্ণ করিয্ন] শয়ন করিবে । তদনস্তর চত্রর্থ দিবসে শ্বয়থু 

জন্মে। তদনস্তর সর্ববাঙ্গ হইতে কমি নির্গত হয়। সেই দিবস পাংশু 
বিকীণণ শয)াতে শয়ান থাকিবে । পরে সায়ংকালে পুর্বের ন্যায় দুগ্ধ 
গান করিবে । পঞ্চম ও যষ্ঠ দ্িবসেও এই নিয়ম, তবে ভেদ এই যে পুর্ব- 

মত হুপ্ধ ছই সন্ধা। পান করিবে । সপ্তম দিবসে দেহ মাংসহীন ত্বক ও 

অস্থি সার হইয়। স্ককবল মাত্র জীবিত থাকে । এ দিবসে ঈষদুষ্ণ ছুগ্ধ 

দেহে পরিষেচন, তিল যষ্টিমধু ও চন্দন একত্র অন্ুলেপন ও ছুগ্ধ পান 
করিবে ।, অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে হুপ্ধ পরিস্্রেচন, চন্দন লেপন ও হুগ্ধ 

গান করিয়া পাংশু শযা। পরিত্যাগ পুর্বক প্বস্ত্র-বিস্তত শয্যাতে শয়ন 
করিবে । তদনন্তর মাংস বদ্ধন হইতে থাকে, ও দস্ত নখ রোষ পতিত 

হয়। নবম দিবস হইতে অভ্যঙ্গে অন্ুতৈল ও পরিষেচনে সোমবন্ক 

(শ্বেত থদির) ব্যবহার করিবে । দ্বাদশ দিবস পধ্যস্ত এই নিয়ম 

পালন করিবে । ইহ।তে ত্বকের স্থিরত। হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে 

বোড়শ দিবস পধ্যন্ত কেখল মাত্র সোমবল্কের কষায় পরিষেচনে 

ব্যবহার করিবে। তদনন্তর সপ্তদশ অষ্টাদশ দিবসে বৈদ্য স্টিক 
তুল্য দৃঢ় দত্ত সমস্ত জন্মে । তদনন্তর পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যস্ত 

শালিতগুল সংযোগে, ছুগ্ধে ষবাণ্ড পাক করিয়! সেবন করিবে। 

পঞ্ষব্শতি দিবসের পর প্রাতর্ ও সাঁয়ং কালে শালি তওুললের কোমল 

অন্ন 'ছপ্ধ সহযোগে ভোজন করিবে । তদনস্তর রক্তবর্ণ দৃঢ় নখ ও 

ন্নিপ্ধ লক্ষণ সম্পন্ন কেশ জন্মে এবং ত্বক নীলোৎপলের ন্যায় আভা! 
খিশিষ্ট হয় । এক মাস পরে কেশমুণ্ডন করিয়। বেনামূল চন্দন ও 

কৃষ্ণ তিল লেপন করিবে ও হুপ্ধে নান করিবে । তদনস্তর সপুরাত্রের 

পর ভ্রমরের ন্যায় নিগ্ধ'কুষকবর্ণ কুঞ্চিত কেশ জন্মে। তাহার ত্রিরাত্র 
৯৯ 



২১৮ স্শ্রুত। 

পরে আশ্রমের প্রথম আবরণ হইতে বাহির হুইয়! মূহ্র্ত মাত্র অবস্থিতি 
করিয়। পুনর্বার প্রবেশ করিবে । তদনস্তর বলাতৈল অভ্যঙ্গার্থে পিষ্ট 
যব উদ্বর্তনার্থে, ঈষছুষ্টঃ ছুপ্ধ পরিষেচনার্থে, সালবৃক্ষের কষায় উৎসাঁদ- 
নার্থে, সৌশীর বা কৃপোদক ক্নানার্থ, চন্দন অঞ্ুলেপার্থে, আমলক 
রস মিশ্রিত যৃষ ব1 স্থপ, এবং ছুগ্ধ ও যষ্টিমধু সহযোগে কৃষ্ণতিল সিদ্ধ 
অবচারনার্থে প্রয়োজ্য । এই নিয়মে দশ রাত্র কাল যাপন করিয়! 
পরে এই নিয়মেই আর দশরাত্র কাল আশ্রমের দ্বিতীয় .পরিসরে 

অবস্থিতি করিবে । পরে ভূতীয় পরিসরে অর দশ রাত্র কাল মনণাস্থর 
পূর্বক অবস্থিতি করিবে । কিঞ্্ং আতপ ও বায়ু সেবন 'করিয়! 
পুনব্বার গৃহে প্রবেশ করিবে । দর্পণে আত্ম দশন করিবে না। পরে 
আর দশরাত্র ক্রোধাদ, পরিত্যাগ কিয়া সঝল প্রকার, আহার 
কষিবে। বলী প্রতান ওক্ষুপ (ক্ষুত্রবৃক্ষ) এই সকল আকারের সে।ম 
বিশেষতঃ ভক্ষেতব্য। তাহাদিগের সেবনের পারমাণ সাদ্ধ তিন মুষ্ট। 

অংশুমান্ সৌবণ পাত্রে, এবং চন্দ্রমা রজত পাত্রে অভিষেচন পুব্বক 

সেবন করিবে । ইহাতে অষ্টেশ্বফ্য ও ঈশানত্ব প্রাপ্ত হয়। অধাশঞ 

সকল প্রকার সোম তাত্র পাত্রে ঝামুন্মর পাত্রে ভোজন কারবে। 
শৃদ্র ব্যতীত অন্ত তিন বর্থ সোম পান কারতে পারে । সোম পান 
করিয়। চতুর্থ মাসে পৌণমাসী [তিথিতে পাত্র দেশে ব্রাহ্মণ সমুহের 
অচ্চন। করিয়। আশ্রম গৃহ হহতে নিগত হইবে। 

ওষধ সমূহের পতি সোম সেবিত হইলে নুতন দেহ হইয়া দশ 
সহজ বর্ষ হ্রীবিত থাকে | অগ্রি জল [বষ শস্ত্র বা কিছুতেই তাহার 
ঘফুঃক্ষযর় করিতে সমর্থ হয় না। সহজ্র কুগ্জরের বল দেহে উন্দসে। 
গতি অপ্রতিহত হয়, এমন কি ক্ষীরোদ সাগর ইন্ত্রালয় ও উত্তর কুরু 
পধ্যস্ত ও গমন করিতে পারে । কন্দ্পের স্যার রূপ ও চন্দ্রের হাঁ 

কান্তি ধারণ করে, এবং তাহার দশনে জন গ্রণের মন আহ্লাদিত 

হম্স। সাঙ্গোপাঙ্থ বিশি& নিখিল বেদ তাহার আয়ত্ব হয়, এবং 



স্বশ্রুত । ২১৯ 

সেই ব্যক্তি দেবতার ন্যায় অমোঘ-সংস্ক্প, হইয়া অখিল জগতে 
বিচরণ করে । 

সকল প্রকার সোমেরই পঞ্চদশ পত্র। সেই পাত্র গুলি শুরুপক্ষে 

জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। শুরু পক্ষের প্রতিদিন এক একটা 
করিয়া পত্র জন্মিয়া পৌর্ণমাসির দিনে পঞ্চদশ সম্পূর্ণ হয়। কৃষ্ণ 
পক্ষের প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন একএকটা করিয়৷ পত্র শীর্ণ হইয়! 

কৃষ্ণ পক্ষের শেষে কেবল লব্ত। মাত্র অবশেষে থাকে । 

অংশুমান্-_দ্বত গন্ধ বিশিষ্ট, রজত প্রভ--কন্দবিশিষ্ট, সেই কনের 

আকার কদলীর স্যায়। ভুঞ্জবান্_লশুনের ন্যায় পত্র বিশিষ্ট, চন্ত্রমা 

কনকের আভ। বিশিষ্ট, সর্বদ। জলে জন্মে । গরুডাহ্ৃত ও শ্বেতাক্ষ-- 

উভয়েই ' দেখিতে সর্পনির্মোক তুল্য বৃক্ষাগ্রে লম্বিত হইয়! থাকে। 

অন্য সকল প্রকার সোম বিচিত্র বর্ণের মণ্ডলের দ্বারা চিত্রিত। 

সকল গ্রকার সোমের পঞ্চদশ পত্র ও ক্ষীর কন্দ লতা ও বিবিধ প্রকা৭ 

পত্র বিশিষ্ট। | 

হিমালয় সহা মহেন্দ্র মলয় শ্রীপর্ধত দেবগিরি দেবসহ পারিপাত্র 

বিদ্ধ, এই সকল পর্বতে ও দেবস্থন্দ নামক হ্দে, বিতন্তা নদীর 

উত্তরে যে পর্ধত আছে সেই পর্বতে, এই সকল স্কানে সোম পাওয়। 

যায়। চন্ত্রমা নামক সোম সিচ্ছু নামক মহাঁনদে হঠবৎ ভাসিয়। 

থাকে, সে স্থানে ভূর্ীবান ও অংশুমানও পাওয়া যাইতে পারে। 

কাশ্মীরে ক্ষুদ্র মানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে তাহাতে গাযত্র্যা 

সেট ট পাংক্ত জাগত ও শাঙ্কর এবং অন্যান্য সোমও পাওয়। যায় । 
অধান্পিক কৃতদ্ব বৈদ্যদ্বেষী,ব1 ব্রাঙ্গণ দ্বেষী সেই সকল লোকসোম 
দেখিতে পায় না। 



ত্রিংশতম অধ্যায় | 

নিরৃত্ত সন্তাপীয় রসায়ন। 

দেব্তাঁগণ যেমন সন্তণঁপ শূন্য হইয়া শ্বর্গে বিচরণ করেন এই সকল 

ওষধ (রাসায়নিক) প্রাপ্ত হইলে মানব গণও সেই রূপ পৃথিবীতে 

বিচরণ করিতে পারে । 

নিয় লিখিত সাতটা ব্যক্তির রসায়ন সেবন ঘটে না। 'যথা,-_ 
অনাত্মবাঁন্ দরিত্র প্রমাঁদী ক্রিড়াশক্ত পাপকারী ও ভেষজাপমানী ৷ 
ইহাঁদিগের রসায়ন সেবন না ঘটিবার পক্ষে কারখক্যথা,__অজ্ঞানতা 

অনারস্তু, অস্থির চিত্ততা; দরিদ্রত! অনায়ভ্ততা অধখর্ম্মিকতা ও ওঁধধের 
অপ্রাপ্তি। € 

রসায়নিক ওষধ সমস্ত "যথা,--শ্বেতকাপোতী, কষ্ণচকাপোতী, 
গোনসী বাঁরাহী কন্যাঁ ছত্রা অতিছত্রা করেণু অজ চক্রকা আদিত্য- 
পর্ণিনী ব্রন্গস্থবর্চলা শ্রাবণী মহাশ্রাবণী গোলোমী অজলোমী মহা- 
বেগবতী, এই অষ্টাদশ সোমতুল্য বীর্য্য বিশিষ্ট ষহৌষধ বলিয়া খ্যাত । 
সোমের ন্যায় তাহাদিগের সকল ক্রিয়াঁও স্ততি-শাস্ত্রে অভিহিত 
হইয়াছে। আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়া হ্ীরবতী ওষধ সকলের ক্ষীর কুড়ব 
পরিমাণে এককাঁলে পান করিবে। "যে সমন্ত ওষধ ক্ষীরহীন মূল 
বিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেশীনি প্রমাণ তিনটা কাণ্ড ভক্ষণ করিবে । 
শ্বেত কাপোতীর মূল ও পত্র সমেত ভক্ষণ করিবে। গোলসী অজগরী 
কৃষ্ণ কপাতী ইহাদ্দিগকে খণ্ড খণ্ড করি! সনখনুষ্টি (১) প্রেমাণে 
গ্রহণ করিয়! ছুপ্ধে সিদ্ধ করিবে (২)। পরে দুগ্ধ আবিত করির। 
লইয়া! এক কালে পান করিবে । “চক্রকার দুগ্ধ একবার মাত্র পান 
করিবে । ব্রহ্গস্থবর্চল সপ্ত রাঁত্র সেবন করিবে। 
্ীশি শিীশাাশী শশী শী শশী লুল লু 

€ ১) অঙ্গুলি প্রসারিত রাখিয়া মুষ্টি বন্ধন ( মুটে। ) করিয়। ভাহ!তে যত ধরে। 
(২) সিদ্ধ করিবার প্রণালী পরে স্েহ পাক বিধি অধ্যায়ে কাপ কল্প দেখ। 



সশ্রুত। ২২১ 

এই সকল ওষধ সেবন করিলে শরীর যুবার ন্যায়, সিংহ বিক্রান্ত 
ও মনোহর হয়, শ্রুতি-নিগাদী হয় এবং দ্বিমহত্র বৎসর আয়ু হয়। 
আভরণ কুগুল কিরীট মাল্য চন্দন ও বস্ত্র ধারণ পূর্বক জলদ-সঞ্চরণ- 

পথাতীত নভস্থলে অমোঘ সঙ্কল্প হইয়! বিচরণ গকরে। নভোমগুলের 
যে পথে জল-বিলম্িত জলদমাল1 ও পক্ষী সমস্ত বিচরণ করে, ওষধি- 

সিদ্ধ বা সোম-পিদ্ধ ব্যক্তিরও সেই পথে গতি হয়। 
অতঃপর সকল ওষধের বিজ্ঞানের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বল৷ 

যাইতেছে । কপিল বর্ণের বিচিত্র মগ্ডলবিশিষ্ট, পঞ্চপত্র বিশিষ্ট 

সর্পঠকার ও পঞ্চ অরত্বি (১) প্রমাণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়) ইহাকে অজগরী 

বল। যায়। নিশপত্র, কনকের ন্তয় আভা-বিশিষ্ট, ছুই অঙ্গুল পরিমিত 

মূল-বিশিষ্ট সর্পের স্তায় আকার, ও অন্ততাগ লোহিত বর্ণ, ইহাকে 

শ্বেতকপোতী বলে। দ্বিপত্রী, মুলজাতা)” অরুণবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ মঙ্গল- 

বিশিষ্টা, ছুই অরত্ি প্রমাণ দীর্ঘা, ও গোনসের (মণ্ডলী বেড়া সাপ) 

হ্টায় আক্কৃতি, ইহাকে গোঁনসী বলে। সক্ষীর1 রোম-যুক্তা মুদ্বী ও 

ইক্ষুরসের ন্যায় রস-বিশিষ্টা, ইহাকে কষ্ণচকাপোতী বলে। এক পর্র। 

মহাণবীর্ধ্য। অগ্জনপ্রভা কন্দজাতা এবং শ্বেত কাপোতীতে সংস্থিতঃ 

ছত্রা ও অতিছত্রা উভয়েরই এই লক্ষণ। ইহাদিগের দ্বার! জর মৃত্যু 
নিবারিত হর। ময়ূরের লোমের ন্যায় মনোহর দ্বাদশটী পত্র-বিশিষ্ট» 
কন্দজাঁত, ও ন্বর্ণবর্ণ ক্দীর-বিশিষ্ট, ইহাকে কন্যা নামা মহৌষধি বলে । 
দ্বিপত্রী, হস্তিকর্ণ পলাশের ন্যায় পত্র, প্রচুর ক্ষীর-বিশি, ও গজাকৃতি 

কন্দ, ইহাকে করেণু বলে । অঙ্জাব স্তনের ন্যায় কন্দ, সক্ষীরা, চন্দ্র 
র্দ শঙ্ঘের ন্যায় শ্বেত অথচ পাওর, এবং হৃশ্ব বৃক্ষের আঁকার, ইহাকে 

অঙ্গ নামক ওষধি বলে। শ্বেতবর্ণ বিচিত্র পুষ্প বিশিষ্ট, কাকাদনীর 

ন্যায় ক্ষুদ্র বৃক্ষ, ইহাকে চক্রকী বলে; ইহার দ্বার জর! মৃত্যু নাশ 
হয়। আদিত্য-পর্ণিনী,_মুল বিশিষ্ট, কোমল রক্কবর্ণ পঞ্চপত্র- 

(১) কুর্পর হইসে কণিষ্টাঙ্গুলির মূল পথ্যস্ত হস্তকে অরস্থি প্রমাণ বলে। 



২২, হশ্রে্ত | 

বিশিষ্ঠা ও সর্ধদ। সুর্যের অন্ুবর্তিনী (১) । কনকের আভা-ৰিশিষ্ট) 

সক্ষীর ও দেখিতে পদ্িনীর ন্যায়, এবং বর্ষার অপগমে জন্মিয়! চতু- 
দিকে প্রদারিত হয়, ইহাকে ব্রহ্স্থষ্টলা কহে। অরত্বি প্রমাণ বৃক্ষ, 
দ্বি-অস্কুল পরিমিত পত্র; নীলোষ্পল সদৃশ পুষ্প এবং অঞ্জন সন্নিত 
ফল, ইহাকে শ্রাবণী বলে। এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট, অধিকস্ত 
কনকবর্ণ ক্ষীর-বিশিষ্ট ও পাণ্বর্ণ, ইহাকে মহাশ্রাবণী বলে । গোলোমী 
অঙলোমী রোম-বিশিষ্ট ও কন্দ সম্ভৃত। বেগবতী,__মুলজাত, 

ংসপদী লতার ন্যায় বিচ্ছন্ন পত্র-বিশিষ্ট, অথবা সর্বতোভাৰে 

শ্খ-পুষ্পীর' তুল্য অতিশয় বেগ-বিশিষ্ট ও সর্প নিশ্ষোক সদৃশ, বর্ষার 

অস্তে জন্মে। | 

পুর্বোক্ত ওষধি সমূহের মধ্যে প্রথম যে সপ্ত প্রকার ওষধির উল্লেখ 

হইয়াছে তাহাদিগের উদ্ধার করিবার মন্ত্র বল! যাইতেছে । যথা,_- 

মহেন্দ্র রামকষ্কান।ং ব্রাহ্মণানাং গবামপি। তপসা তেজস। বাপি 

প্রশাম্যধূং শিবায় থৈ । এই মন্ত্রের দ্বারা সকল ওষধিই উদ্ধত কালে 
অভিমন্ত্রিত করিবে । শ্রদ্ধাহীন অলস কৃতত্ব ও পাঁপকারী ইহার! 
সাম অথবা মোমতুল্য ওষধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। দেবতারা 

পানাবশেষ অমৃত সোমে অথবা সোম তুল্য ওষধিতে ও ওষধির 

অধিপতি চন্দ্রে নিহিত করিয়াছেন। 

দেবাহ্ুন্দ নামক হদে ও সিন্ধু নামক মহানদে, বর্ষার অগ্ডে ও 

মধ্যে ব্রহ্মন্থবঙ্চল। নামক ওষধি পাওয়া যায়। উক্ত ছুই প্রদেশে 
আদিত্যপর্ণিনী ও হেমন্তের শেষে; এবং গোনসী বর্ষার প্রারস্তে পাওয়া 

বায়। কাশ্ীর প্রদেশে ক্ষুদ্র মানস নামক দিব্য সরোবরে কষ্টশু 
কন্যা ছত্রা অতিছত্রা গোলোমী আজলমী ও মহাত্রাবনী প্রাপ্ত 

হওয়া! যায়। তথায় বসন্ত কালে কৃষ্চবধ নামে গোনলীও দৃষ্ত হুয়। 

কৌশিকী নদীর পারে পূর্ব দিকে তিন যোছন ভূমি বন্মীকে ব্যাপ্ত । 

(১) যে দিকে যখন হুর্ধ্য থাকেন তথন সেই দিকে নও থাক|। 



শ্রশ্রুত | ২২৩ 

সেই বন্্ীকের উপরিভাগে শ্বেতকাপোতী জন্সে। মলয় ও নলসেতু 
নামক পর্বতে বেগবতী নামক ওষধি জন্মে । কার্তিক্ী পৌর্ণমাসিতে 
উপবাঁন করিয়া তাহ! ভক্ষণ করিবে । যাহার মেঘমগুলভেদী 
শৃঙ্গে দেবতার] ব্্চিরণ করেন, যাহ! সিদ্ধগণ *খধষিগণ ও দেবগণ 

কর্তৃক সেবিত বিখ্যাত তীর্থ সমূহে ব্যাপ্ত, যাহার ভীষণ গুহ! সমস্ত 
সিংহ কর্তৃক নিনাদিত, করিকুলালোড়িত সলিল! আস্রোতম্বতী থাহার 

চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে, এবং বিবিধ ধাতুরোগে যাহার সর্বত্র 

শোভিত মেই সোমগিরি ও অর্ধব,দ গিরিতে সকল প্রকার ওষধি প্রাপ্ত 

হওয়া যাঁয়। | 

নদী পর্বত সরোবর পবিভ্র-অরণ ও আশ্রন সর্বত্রই ওষণধ অনু- 

সন্ধান কর্তব্য । এই বন্ুন্ধর] সর্বত্রই রত্ব ধারণ করেন। 

একত্রিংশতম অধ্যায় । 
৮১১ 

স্েহছপাক বিধি ও ন্েছোপযোগী চিকিৎস।। 

পুরুষ স্সেহসার, প্রাণও স্নেহ-ভূয়িষ্ঠ স্থতরাং স্নেহ-সাধা। অতএৰ 
পান অন্বাসন মন্তিফ শিরোবস্তি উত্তরবপ্তি নম্ত কর্ণ-পুরণ দেহে 

অন্যঙ্গ ও ভোজন এই সকল বিষয়ে প্রয়োজ্য। 

শ্েহের উৎপত্তি ছুই প্রকার,স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবরেদ মধ্যে 

তিল তৈল ও জঙ্গমের মধ্যে গব্য ঘ্বৃত প্রশস্ত। 

দিঃপর স্থাবর স্নেহের প্রয়োজন ও বিধান বল। যাইতেছে | 

লোধ এরও কোঁশান্র (কেওড়া) দস্তী দ্রবন্তী (মুষিকপন্মী) 
সগ্ডল। (নবমাপিক) শঙ্ছিনী &েচচ খড়িকা) পলাশ বিষাণিক! 
(গাড়র শিডে) গবাক্ষী | রাখালশশা কম্পিলক (কমলা গুড়ি) 

ম্পাক [ সৌদাল) মীলিনী [কৃষ্ ত্রিবৃ্খ] এই সকলের স্েহ 



২২৪ হত | 

বিরেচনে প্রয়োজ্য। জীমুতক (মুস্ত। ) কুটজ কৃতবেধন ( কোশা- 
তকী বা ঝিঙ্গে ১ইক্ষাকু (তিতলাউ) ধামার্ঁৰ (পীত ঘোষা ফল) 

মদন, ইহাদিগের স্সেহ বমনে প্রয়োজা। বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী ( অপামার্গ) 
মধুশিগ,ৃর্ধ্যবল্লী ( ছড়ছড়ে ) পীলু শ্বেত দর্ষপ ও ॥জ্যোতিম্মতী ( লতা! 
ফটকিরি) ইহাদিগের স্নেহ শিরে।বিরেচনে প্রয়োজ্য। 

করঞ্ পৃতিক কৃতমাশ (সৌদাল) মাতুলঙ্গ ইন্ুদী কিরাততিক্ত 
(চিরতা ), ইহাদিগের তৈল ছুষ্টব্রণে প্রয়োজ্য। তুবরক [ অরহর ] 

কপিখ কঙ্পিল্পক ভল্লাতক ও পটোল, ইহাদিগের স্পেহ মহাব্যাধিতে 
প্রয়োজা । ত্রপুন (শসা) এর্বারক ( কর্কটা) তু্বী .কুম্মাণড, 

ইহাদিগের স্নেহ মূত্র রোধে প্রয়োজ্য কপোতবস্কা (ব্রাহ্মী ) অবল্ 

গুজ (সোমরাজ ) হরীতকী, ইহাদিগের স্নেহ শর্করাশ্মরী রোগে 

প্রয়েশজ্য। কুন্ুস্ত সর্ষঘ অতসী পিচুষর্দ (নিশ্বু) অতিস্ক্ষক ভাণ্ডী 

কটুতুম্বী (তিত লাউ ) কটভী (নফটকী) ইহাদিগের স্নেহ প্রমেহ 
রোগে প্রয়োজ্য । 

তাল নারিকেল পনস মোচ € মোচা ) পিয়াল বিন্ব মধুক (মৌল) 
শ্লেম্মাতক আত্াতক এই সকল ফলের সহ পিত্ৃ-সংস্যষ্ট. বায়ু রোগে 

প্রয়োজ্য। বিভীতক ভন্্তক পিগ্ডীতক (মরন) ইহাদিগের স্নেহ 

কৃষ্ণী করণে (১) প্রয়োজ্য। শ্রবণ কম্গুক ( কাঙ্গশীদান। ) ঢুণ্ট,ক ইহা 

দগের স্নেহ পাণওডকরণে প্ররোজ্য । শিংশপা ও অগুরুকান্ঠের তৈল 

দক্রু কুষ্ঠ ও কিটিম গোগে প্রয়োজ্য । সকল ন্েহই বায়ু শান্তিকর। 
তৈল গুণ সংক্ষেপত£ বল! হুইল। 

'তদনন্তর কষায় পদংযোগে ম্সেহ পাকের ক্রম 

বল। বাইতেছে। 

কেহ কেহ বলেন যাহার ক্কাংথ 'তৈপ প্রস্তত করিতে হইবে 
তাহার ত্বক পত্র মূল একত্র লইয়া চত্তগুণ জলে পাক করিবে। 

(১৯) ক্ষত স্থান কাণবর্ণ করিবার জন্থ গায়োগ হয়। 
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জলের চত্তর্থাংশ থাকিতে সেই কাথ গ্রহণ করিবে (১)। ভয় 
প্রস্থত (২) তৈল, তাহার চত্তগুণ পূর্বোক্ত কাথ ও তাহাতে চারি 

অক্ষ পরিমিত (৩) কন্ধ দ্রব্য। এই এক প্রকাঁরঞ্ন্নেহ পাঁকের বিদ্বি ॥ 

কিন্তু ইহ] শান্জা সিদ্ধ প্রযুক্ত সঙ্গত নভে । 

অতঃপর পলকুড়বাদির মাঁন বলা যাইতেছে । 

দ্বাদশ ১২ প্রান্ত এক ১ মাঁসা মধ্যম] বা স্বর্ণ মাসা 

যোঁড়শ ১৬ মাঁধাতে এক ১ স্বর্ণ 

একবিংশতি ২১ মাষাতে এক ১ ধরণ 

সার্ধতিন ৩ ধরণে এক ১ কর্ষ 

৪ কর্ষে এক ১ পল 

৪ পলে এক ১ কুড়ব 

৪ কুড়বে এক ১ প্রস্থ 

৪ প্রস্তে এক ১ আঢ়ক 

৪ আঢকে এক ১ দ্রোণ 

১০০ পলে এক ১ তুল! 

২০ তুলায় এক ১ ভার 

এই পরিমাণ শু দ্রব্যের পক্ষে, আর্দ বা দ্রব দ্রুবা হইলে উহার 

দ্বিগুণ লইতে হইবে । 

পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পরিমাণান্ুসারে ত্বক পত্র ও মুল সমেত 

ক্কাথা দ্রব্য লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে । পরে পুনর্বার 

তাহাঞ্জীগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া কুর্ট্রিত করিয়া সেই দ্রব্য অষ্ট 
গুণ বা ষোড়শ গুণ জলে অভিষেচন পূর্বক স্থালীতে পাক করিবে । 

(১) যথ।/১ এক শের ক্কাথা ভ্রবা, চারি শের জলে পাক করিবে। /১ 

শের জল থাকিতে পাক সিদ্ধ হইবে। 

€২) পপ্রস্থতি” ১৬ ভুভাল।। (৩) “অক্ষ” ছুই ভোলা । 

*হৃশ্রুত মতের ওঁধধে এই পরিমাণ ব্যবহার্ধ্য। 
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জলের চত্বর্থ অংশ অবশিষ্ট থাফিতে ক্কাথ পাক সিদ্ধ (১)। খ্রেহের 

(ঘ্বত তৈলের ) চত্তগ্ণ ক্কাথ ও চতুর্থাংশ কন্ক একত্র পাক করিবে। 

এই স্সেহ পাকের বিধি ।' 

অথব! ক্াথ্য দ্রব্যের ত্বক পত্র ও মূল সমেত এক তুলা পরিমাণ 

এক দ্রোণ পরিমিত জলে পাক করিবে । চত্তর্থাংশ থাকিতে ক্কাথ পাক 

সিদ্ধ হইবে । এক কুড়ব পরিমিত ন্নেহে চত্তগুণ কাথ ও এক পল 

পরিমিত কন্ক দ্রব্য পাক করিবে । ইহা এক প্রকার স্নেহ পাকের ক্রম 

যে স্থলে স্লেহ ওষধ বা জলের পরিমাণের উল্লেখ না থাকে সেই 
স্টলেই পূর্বোক্ত বিধি অবলন করিবে । যে স্থলে কোন ওঁষধের 
পকার্থ কোন প্রকার দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকে সে স্থলে জলই 

বাবহার্ধ্য । কন্ক বা ককাখের নির্দিষ্ট না থাকিলে সেই রোগের শমনীয় 

গণস্থ দ্রব্য কল্ক ও ক্কাথে প্রয়োগ করিবে (২)। 

অতঃপর স্বেহপাঁকের ক্রম বল যাইতেছে । 

শ্নেহপাক তিন প্রকার যথা, মধ্যম ও খর। কল্ক দ্রব্যে 

ও স্েহে মিশ্রিত না হইয়া] থাকিয়া, অর্থাৎ কল্ক নীরস হইয়? স্হে 
হইতে ভিন্ন হইয়! পড়িলে মৃছু পাঁক বলা যায়। কল্ক দ্রব্য নীরস, 
মধুচ্ছিষ্টেপ ন্যায় নিম্মল ও বিলেপী (চটচটে) হইলে মধ্যম পাঁক 

খল! বায়। কৃষ্ণবর্ণ অবসন্ন ( ফেনা রহিত) ঈষৎ নির্মল ও চিক্কণ 

হইলে খর পাক রল1 যাঁয়। ইহার অধিক পাক হইলে দগ্ধ-সেহ বল] 
যায়। পানে ও অভ্যবহারে মুহ পাক সেব্য, নহ্য ও অভাঙ্গে মধাম 

পাঁক ব্যবহাধয এবং বস্তি ও ও কর্ণ পূরণে খরপাঁক প্রায়োজ্য। টি 
পপ পপ ২৯ শী শা শাশীগীশিকাশ পপ প্রত শশী শি পাল পাশ পাশপাশি শপ্পীশিশশিপপীশপািিতি পিল পাপা 

(১) কোন প্রকার ক্কাথ পাক করিতে হইলে এই নিয়মে করিতে হইবে । 

তাহা তৈলে দেওয়! হউক বা অনা কোন বূঞ্ধে ব্যযহৃত হউক। 

কোন প্রকার তৈলে কাথ ব৷ কল্ক বাহাই দিতে হউক এই নিয়মে দিতে 

হইবে। 

(২) যথা__বায়ুজন্ত রোগ হইলে বাত শাস্তিকর গণ ট্রব্য সমূহের কল্ক 
ও কাঁথ ব্যবহাধ্য ৷ 
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শক রহিত ও ফেনা নিঃশেষ হইলে এবং গন্ধ বর্ণ ও রসের 

আবির্ভাব হইলে পাক সিদ্ধ বলিয়া,জানিবে। ঘ্বতের পাকও এই- 

রূপ জানিবে। তবে তৈলের পাক সিছ্ধের কাট্ুলে অতি মাত্র ফেনা 

প্রাহৃরভাব হয়। অধশিষ্ঠ সকল লক্ষণ স্বতের ন্যায় । 

অতঃপর স্নেহ পানের ক্রম বলা যাইতেছে । 

উদয়গিরি-শিখর-সংস্থিত সবিতৃদেব প্রতপ্ত কনক-নিকর সদৃশ গীত 

ও লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে; লঘুকোষ্ঠ (যাহার কোষ্ঠ শুদ্ধি ন! 
থাকে) রোগীকে কৃত মঙ্গল ও স্বস্তি বাচন পূর্বক যথ। সাধ্য পরিমাণে 

তৈল ব1 ঘ্বত পানঞ্করাইবে। অনস্তর উষ্টোদকে আচমন করিয়ং 

পাছুক। ধারণ পুর্বক বিচরণ ৰ্রিবে। 

রুক্ষ ক্ষত বিষ-জন্য ও বাঁতপিত্ত বিকারে, &বং মেধা ও স্বতি হীন 

হইলে ঘ্বৃত পান প্রশস্ত । রুমি রোগে, কোষ্ঠ।শ্রিত বাধু রোগে, কফ 

ও মেদের বৃদ্ধি রোগে, তৈল পানাত্যাসী তৈল পান করিবে। শরীরের 
দ্রাচাতাঁর জন্যও তৈল পান করিবে । ব্যায়ামকর্ষিত; শুফরেতঃ রক্ত- 

জনা ম্হাবাধি বিশিষ্ট, অতিশর অগ্নি বিশিষ্ট, ও বাত প্রকৃতি, এই 

সকল ব্যক্তির পক্ষে বসা প্রশস্ত । ক্রুরাশয়, ক্লেশসহ বাতরোগী 

দীপ্তাগ্নি, বাক্তিঃ ইহাঁদিগের পক্ষে মজ্জা, অথবা ওষধ-যুপ্ত স্বৃত 

ব্যবহার্ধ্য। পৈস্তিকে কেবল ঘ্বত,*বাতিকে লবণ যুক্ত ঘৃত, এবং কফে 

ত্রিকটু ও ক্ষার সংযোগে ঘ্বত সেন বা প্রয়োগ করিবে। দোষের 
নানাধিক্য ও পরস্পরের সংমিলন বিবেচনা! করিয়া, ত্রিষষ্ঠি প্রকার 

রসের গ্রধ্য কোন এক প্রকার বা ছুই তিন প্রকার রস* সংযোগে 

সে বিধান করিবে। 

অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয়।শীত্ল কালে স্নেহ-পানশীল ব্যক্তি নির্মল 

"স্নেহ পান করিবে । শীত কাল হইলে অথবা! বাতশ্রেম্বার আধিক্য 

হইলে দ্রিবাভাগে ন্নেহ পান করিবে । উষ্ণ কাল হইলে বা বাঁত- 

পিত্তের আধিক্য হইলে রীত্রিকালে স্বেহ পান কারবে। বাতপিত্তের 
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আধিক্য উষ্ণ কালে স্নেহ পান কর! ভূষণ মুচ্ছ? ও উন্মাদকয়, এবং 

প্রীত কালে বাতশ্নেম্মা রোগীর পক্ষে স্নেহ পান করা গৌরব অরুচি 

ও শৃল-জনক। এইরূপ অবৈধ স্নেহ পান জন্য উল্লিখিত উপদ্রব 

সকলের শাস্তি না হইলে উঞ্চোদ্দক পান করিয়। বমন করিবে । অথব! 

শীতল প্রদেহ মন্তকে প্রয়োগ করিবে, বা শীতল জলে অবগাহন করিবে। 
স্সেহের যে মাত্রা দিবার চতুর্থ ভাগে পরিপাক হয়, তাহ! অশ্বির দীপ্তি- 

কর এবং অন্ন দোষে প্রশস্ত, যে মাত্রা অদ্ধ দ্বিবসে জীর্ণ হয়, তাহ! 

তেজস্কর ও পুষ্টিকর এবং মধ্যদোষে প্রশস্ত, যে মাত্রা দিবসের তৃতীয় 

ভাগে জীর্ণ হয় তাহা স্নেহনীয় ও বহু দোষের পক্ষে 'প্রশস্ত, ও যে মাত্র! 
সমস্ত দিবসে পরিপাক হয় গ্লানি মুচ্ছ1 বা উন্মত্তত। ব্যতীত অপর 

সকল রোগে ইহ প্রশন্তু,। যে মাত্রা দৃবিত ন! হয়া (১.) অহো- 
রাত্রের মধ্যে পরিপাক পায়, তাহাতে কুষ্ঠ বিষ উন্মাদ ও অপস্মার নাশ 

হয়। (রোগী যে পরিমাণে পরিপাক করিতে পারিবে, প্রথমতঃ সেই 

পরিমাণ প্নেহ পান করাইবে। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্লেহ পান 

করিলে প্রাণ সংশয় হয়। মিথ্যাচার প্রবুক্ত ব! পরিমাণের বাহুল্য 

প্রযুক্ত ত্েহ পরিপাক ন! হইলে, অথবা অত্যন্ত বিষ্টব্ধ থাকিয়। জীর্ণ 

হইতে থাকিলে, উঞ্চোদক পান করিয়া বদন করিবে । পরিপাক 

হইল কি না এরূপ সংশয়ের স্থলে উষ্ণ জল পান করিবে) তাহাতে 

উদগার সংশোধিত হয়, এবং অন্নে রুচি জন্মে। পরিপাক কালে যদি 

তৃষ্ণ! দাহ ভ্রম অবসাদ অরতি ও ক্লান্তি এই সকল উপদ্রব জন্মে তবে 
উত্, জল .পরিষেচন করিবে । স্নেহ জীর্ণ হইলে, অল্প তণ্ড,ব্-বিশিষ্ট 
উষ্ণ যবাগু প্রচুর পরিমাণে পান করিবে । অথব1 সুগন্ধ-যুত্ত ন্েহ- 

বর্জিত ব1 অত্যল্প নেহ-বিশিষ্ট স্থপ ৰ! যু সেবন করিবে, অথবা রেবল 

যবাগড পান করিবে । এই রূপে সপ্তরাত্র সেবন করিলে স্নেহ অভ্যস্ত 

হুয়। সুকুমার কৃশ বৃদ্ধ শিশু স্নেহ-দ্বেষী ব1 তৃষ্সর্ভ ব্যক্তিকে উষ্ণকালে 

| (১) অস্রমে পরিণত ন! হইয়।। 
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অনের সহিত পান করাইবে। পিপ্পলী গজ-পিপ্পলী লবধ স্পেহ ও 
দধিমস্্ক একত্র পান করাকে সধ্যস্সেহন (১) বলা যায়। মাংস 
ভর্ঞন করিলে যে রস নিঃল্যত হইবে, সেই রসে ধপি্-যবের সুপ প্রস্তত 

করিবে, মধু সংধোগে সেই সুপ পান করিলে সদ্য ন্লেহন হয়। পিষ্ট- 
ঘব অর তগু,ল ও ত্বৃত সহ সিদ্ধ করিয়। ঈষছুষ্ণ থাকিতে পান করিবে, 
ইহাতে সদ্যদ্সেইন হয়। ত্বতভাণ্ডে শর্করা চর্ণ রাখিয়া তাহাতে গব্য- 
ছুপ্ধ দোছূন করিয়া! পান করিবে ইহাতে রুক্ষ শরীরে সদ্য স্বেহন বার্যয 
সম্পাদিত'হয়। যব কোল কুলখ দধি সুরা ও ত্বত প্রত্যেক সমভাগ 

ও ছুগ্ধ ছুই ভাঙ্গা (২) একত্র পাক করিলে ঘ্বত অবশিষ্ট থাকিবে। 
গ্েই স্বত পাক করিলে সদ্য স্বেহন হয়। রাজ! বা রাজসদৃশ ব্যক্কির 

পক্ষে এই দ্বত সেবনীয়। বলহীন, বৃদ্ধ মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট ব্যক্তি বা 

সীলোকের পক্ষে এবং অব্প দোষ-বিশিষ্ট রোগে পূর্বোক্ত স্েহন কার্য 
প্রয়োজ্য । অজীর্ণ রোগে, উদর-রোঁগে, এবং জর-রোগে অরোচক 

উন্মাদ রোগে ও বমন রোগে, এবং দূর্বল, স্কুল, পিপাসার্ত শ্রাস্ত ও 

মদ্য পানে ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে, স্নেহন কার্ধ্য পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 

বন্তি-ক্রিয়! প্রয়োগ করিলে, বিরেচন বা বমন করাইলে, এবং অকালে 

ব1 মেঘাচ্ছন্ন দিবসে স্নেহ পান কর্তব্য নহে । অকালে (৩)স্ত্রীলোক 

প্রসব করিলে ন্েহ পান পরিত্যৰগ করিবে । প্রসবান্তে গর্ভাশয়ে রক্ত - 

রদ বা মল অবশিষ্ট থাকিলে রুক্ষ পঁচন ব্যবহার্য | এমত স্থলে 

দশরাত্রের পর হ্ষেহ ব্যবহার করিবে। পুরীষ গ্রস্থি-যুদ্ত হইলে, শরীর 

রুষ্ম এ্ইিলে। কষ্টে অন্ন পরিপাক হইলে বিবর্ণ ও ছূর্ববল হইলে রুল্ম বলা 

যায়” গ্লানি, অক্ষের অবসাদন, অধোভাগে নেহ নিঃসরণ, এবং প্মেছ 

(১) অতিশয় রুক্ষ শরীর ত্রিষ্ঝ করাকে ন্মেহন বল! যায়। 
(২) অর্থাৎ অন্যান্য প্রব্য প্রত্যেকে /১ এক শের লইতে হইলে সুগ্ধ /২ ছুই 

পের লইতে হইবে । 
(৩) ষ্বেকালেন্বেছুপান গিষিক্ধ। 
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দ্বেষ, শরীর সম্যক স্ষিদ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। অয্নে অরুচি, 
মুখত্রাব, মলদ্বারে দাহ, মলবেগ ও পুরীষের অতিশয্ন প্রবৃত্তি, শরীর 

হঠাৎ অতিশয় স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটে। রুক্ষ হইলে স্নেহের 

দ্বার সদ্ধ করিবে; এবং সিগ্ধ হইলে শ্তামাক ও কোরদুষক ধান্তের 

অন্ন; তক্র পিণাক (পিষ্ট সর্প) ও শক্ত,র দ্বারা রুক্ম করিবে (১)। 

অগ্নির দীপ্তি, কোষ্টরের বিশুদ্ধতা, সকল ধাতুর পুষ্টি দেহের বল 
ও বণ, ইন্ড্রিয়ের দ্রাঢাতা, সহসা জরাগ্রস্ত ন৷ হয় ও শত্ত বৎসর 

আয়ু হওয়া, সেহোপষোগী পুরুষের এই সকল লক্ষণ জন্মো। রোগ 
প্রমুক্ত কৃশীভূত ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য হয়, এবং কলবান ব্যক্তির ও 

আহারের দোষে অগ্নিমান্য হয়, এই ছুই সহসা আরোগ্য হয় না। 
ইহাদিগের পক্ষে সুই হেতকর। 

দ্বাত্রিংশদ্ অধ্যায় । 
সাসি৩ট১০০ 

স্বেদ প্রয়োগের প্রণালী । 

গ্বেদ চারি প্রকাঁর ঘথা,--তাপন্সেদ উষ্ণম্থেদ উপলাহস্বেদ ও 

উ্রবশ্থেদ। ইহাদিগের মধ্যে কোন এক প্রকার শ্বেদের বিধান 

থ[কিলে। সে স্থলে অন্ত প্রকার ম্বেদ নিষিদ্ধ বলিয়! জানিবে। 

তাপস্বেদ। হস্ত কাংশ কন্দ কপাল-খণ্ড বালুক1 বা বন্ত্র ইহা 

দ্রিগের কোন একটী উত্তপ্ত করিয়!, তন্বারা তাপ্নীয় স্থনে তাঁপ 
প্রয়োগ করিবে। অথবা রোশীকে শয়ন করাইয়া তাহার অঙ্গে 

খদিরাঙ্গারের তাপ প্রয়োগ করিবে । 

উত্চন্বেদ। কপাল-খণ্ড, পাষাণ, ইষ্টক বা লৌহপিও্ড অগ্নিবর্ণ 
করিয়া জল বা অম্্ দ্রব্য অভিষেচন করিবে । পরে অঙ্গের ষে টানে, 

(১) ইহাতে বিবেচনা হয় ষে শরীর হঠাৎ মির হইলেই সদ্য আমাশয় 
জন্মে। তাহাতে রগ কারা বিধেয়। পু 
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ভাঁপ দিতে হইবে তাহ! আর্জর অলক্তকে বেষ্টিত করিয়!, তাহার উপরি 
সেই স্বেদ প্রয়েগ করিবে । মাঁংসরস হুপ্ধ দধি ধান্যান্্ বা বাঁতনাশক 

দ্রব্যের ব পত্রতঙ্গের কাথ (১) সহ কুস্তী উত্তপ্ত করিয়া বন্ত্রে আবরণ 
পুর্রবক ম্বেদ প্রয়ে+গ করিবে। অথবা কলমী মধ্যে স্বেদনীয় দ্রব্য 
স্থাপন করিয়া তাহার শুখ-কুদ্ধ করিয়া অধোমুখে রাখিবে। সেই 
কলসীর পার্থে ছিদ্র করিয়া, হস্ভী-শুগাকার নল তাহাতে প্রবিষ্ট 

করিরা।, তৃদ্বার! শ্বেদ প্রয়োগ কারবে। 

বাত রোগীকে স্বেদ.দিতে হইলে, তৈলাদির (২) দ্বারা শরীর 
অভ্যক্ত-করিয়া ও$গুরুতর আবরণে দেহ আবৃত করিয়া সচ্ছন্দ ভাবে 

উপবেশন করাইবে। তদনস্তর হন্তি-শুগুাকরুৃতি নলের দ্বারা ম্বেদ্ 

প্রয়োগ করিবে । নলের পরিমাণ অর্ধ ব্যাম, ত্রিবন্ক ও আকার 

হস্ত।র শুণ্ডের ন্যায়। নুক্ম-কাণ্ঠ-নির্মিত ব] হন্তি-শুগ্ডাকৃতি নল 

স্বেদে প্রশস্ত । অথব1 রোগীর শরীরের দৈর্ঘ পরিমিত ভূমি খদির- 

কাষ্টে দগ্ধ করিয়।, ছুপ্ধ ধান্যাক্স ও জলে অভিষিক্ত করিয়া ও তাহ! 

পত্রতঙ্গের দ্বার আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইয়া 

স্বেদদিবে। অথবা শিলা-খও পূর্ব খদ্দির কাষ্ঠের অঙ্গার উত্তপ্ত 
করিয়া, ভস্ম অপসরণ পূর্বক রোগীকে তছুপরি শয়ন করাইয়া স্বেদ 

দবে। অথব। পূর্বের ন্যায় গুরুভার বস্ত্রের দ্বার কুটী ব। চতুদ্বর 

বিশিষ্ট আবরণী (৩) নির্মাণ করিয়। রোগীকে তাহার মধ্যে বসাইবে। 

তাহার চতুর্দিকে অগ্র রাখিয়। শ্বেদ প্রয়োগ করিবে। 

অথব্/ধান্য উপন্থিন্ন করিয়। ( ভাপাইয়া ) (৪ ), কিলিজ্জে অথব! 

(ষ্ কুহ্ধম মৃগনাভ চন্দন প্রভৃতি একত্র করিয়] পত্রভঙ্গ বলা ষায়। ইহ! 
পুর্বে গগডদেশে চিত্রিত করণে ব্যবহার হইচ। 

(২) রোগের অধিকারে যে রীপ গীত তৈলাদি বিহিত হইয়াছে তাহাই 

স্থলে বাবহার্ধা । 

(৮) দে! কাপড়ের ঘের! ব ক্ষুদ্র গৃহ । 
(৪) ধান্য জলে সিদ্ধ বঙ্রাকে তাপান বলে। 
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সেই মত অন্য কোন শধ্যায় রোণীকে শয়ন করাইয়! ভন্দার। শ্বেগ 
গ্রায়োগ করিবে । এই রূপে পাংশু গোময় তৃষ বুস বা পললের দ্বারা 
সবের প্রায়াগ করিবে 

.. উপনাহ শ্বেদ। বাঁতনাশক ওষধের মূল অঙ্জত্রসে পিধিয়া কক 
প্রস্তুত করিবে। তাহতে প্রচুর লবণ ও ত্বতাদি সংযোগে হ্গিপ্ধ 

করিয়া স্থুখোষ্ থাকিতে শ্বেদনীয় স্থানে প্রয়োগ করিবে । এই 
প্রকার কাঁকোল্যাদি গণ বা সুরসাদ্দিগণ বা তিল অতসী বা সর্ষপের 

কল্ক, কৃশরা পায়ন বেসবার বাঁ শালণ শুঙ্ বন্ধে বন্ধন রুরিয়। শে? 

প্রয়োগ করিবে । 

দ্রবন্বেদ। বাষুশান্তিকর ওঁষধের ঈষছুষ্ণ কাথে কটাহ বা দ্রোণী 
পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে রোগীকে অবগাহন করাইয়| ম্বেদ দিবে । এইট 

রূপ ছুগ্ধ মাংসরস যূষ তৈপ ধান্যান্্ ত্বত বসা মূত্র প্রভৃতিতে অবগাহন 
করাইয়। ঈষদুষ্জ ক।থ (বাভাপ্রপ্দ্রবোর ) পরিষেচন করিবে । 

এই চভূর্বি্িধ ঈদের অধো তাপস্থেদ ও উষ্ণম্থেদ বিশেষতঃ শ্লেম্মাস? 
ও উপনাহ স্বেদ বাতগ্ন। বাঁষু বা শ্লেক্সার সহিত পিন্ত সংস্থ্ট হইলে, 

বায়ু-শৃন্ত স্থানে বা আঁতপে গুরুভাব-বিশিষ্ট আবরণে আবৃত করণেব 

দ্বারা, অথবা যুক্ত পথশ্রম ব্যায়াম ভারবহন বা ক্রোধোখ্পাদনের 

ঘর! শ্বেদ নিঃসাপিত করিবে। 

পূর্ন্বোন্ত চতুর্ক্িধ স্ষেদ ছুই প্রকারে প্রয়োগ করা যায়, সর্বা্ে 

ও দেহের কোন অঙ্গে । যে সকল রোগীকে নস্ত বস্তি অথুবা শোধনী 

প্রয়োগ কর! হায়, ভাহাদিগকে পুর্বে স্বেদ প্রয়োগ করিত ।॥ দেহ 

হইতে শল্য আহরণ করিলে বা অনুপদ্রব মুন্ঠগর্ভ নির্গত *ইলে, 

অথবা কালে স্ুপ্রহ্তা হইলে পশ্চাতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে (১)। 

(১) স্ফোটকাদি হইতে পৃফাদি নিঃসরণ ঘ। দেহ হইতে কণ্টকাদি উদ্ধত 
হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে । এবং গর্ভন্রব কা স্ুপ্রহ্থতা হইলে ছুষ্ট শোশিত বন্ধ 

থাক! জন্য যন্ত্র হইলে পক্কাশয়ের উপরি দ্বেদপ কিয় সব্বাঞ্জ উফ লও 

সুতিক্কীবস্থার প্রথমে পরিষেচন করিবে গর্ভ ব্যাকরণ [ণিক।র দ্রষ্্্য। 
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ভগন্দর অশ্মরী ও অর্শ রোগে শস্ত্রপাতের পূর্বে ও পরে স্থেদ প্রয়োগ 
করিবে। অপরাপর যে সকল রোগে যেরূপ স্বেদ প্রয়োগ করিতে 

হয় তাহা সেই সকল রোগের অধিকারে বল! হইয়াছে । 
দেহ অভ্যক্ত ব*ন্নিঞ্ধ না করিয়া! কোন মতেই স্বেদ প্রয়োগ কর! 

কর্তব্য নহে । অগ্নির দীপ্তি, কোমলতা, ত্বকের প্রসন্নতা, অন্নে রুচি, 

শোতপথের (শরীরের দ্বার), নির্মলত) তন্দ্রানাশ, স্তব্ধ-সন্ধির সচ- 

লতা, স্বেদ্র প্রায়াগে এই সকল ফল হয়। ন্নেহজন্য ক্লেদ, ধাতু 

সংস্থিত সকল দোষ, অথবা স্বস্থানে-স্থিত অথবা! মর্গে লীন যে সকল 
দোষ, সম্যক স্বেদু প্রয়োগের দ্বারা সেই সকল দোষ দ্রব হইয়া 
কোষ্ঠদেশে গমন করে। ম্বেদের'আত্রাব, ব্যাধির হানি, দেহের 

লঘৃতা, শীতল দ্রব্যের অিলাঁষ ও দেহের কোমলতা, সম্যক পরিমাণে 
স্তেদ প্রযুক্ত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। মিথ্যা! স্বেন গ্রয়োগ করিলে 
(১) ইহার বিপরীত ফল হয়। অতিরিক্ত শ্বেদ প্রয়োগ করিলে 

সন্ধিপীড়া বিদাহ, ক্ষোটৎপত্তি, পিত্ব-রক্কের প্রকোপ, মুচ্ছ? ভ্রাপ্তি 
দাহ তৃষ্ণ1 ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ ঘটে। ইহাতে শীঘ্রই শীতল 

ক্রিয়! কর্তব্য। পাঙ্ মেহ পিত্তরক্ত ক্ষয় অজীর্ণ উদর-রোগ বিষ-রোগ 

তৃষ্ণা বমন বা অতিসার এই সকল রোগে, অথব! ক্ষীণ গর্ভিণী ব। 
পীত-মদ্য ব্যক্তিকে স্বেদ প্রয়োগ করিবে ন। ম্বেদ প্রয়োগ করিলে 

দেহ নাশ হয় অথব! রোগ অপাঁধ্য হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে কোন 
রোগ স্মেদ স্তাধ্য হইলে, হৃদয়ে মুফধ ও চক্ষু ভিন্ন সর্বাঙ্গে মৃহ স্বেদ 

প্রয়োগ ভ্রররিবে। যে কোন প্রকার স্বেদ প্রয়োগ করিতে হউক, 

ভুক্ত কর্দ পরিপাক হইলে পর বায়ু শূন্য স্থান প্রয়োগ করিবে, .এবং 
ততৎকালে শীতল বস্ত্রের ( আর্দ্র) দ্বার! চক্ষুন্নয় আচ্ছাদিত রার্িবে, ও 
বক্ষঃ স্থানে মুভ্মুহু শীতল স্পর্ণ কথ্মীইবে ৷ স্বেদ প্রয়োগ কালে স্বেদ- 

পীয় সুনে সহ অভ্যক্ত করিবে। সম্যক রূপে স্বেদ প্রয়োগ করা 
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নিশ্প্লোয়োজনে, স্বেদ প্রয়োগ করিলে । 
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হইলে ও তন্বার! শরীর কোমল হুইলে। উঞ্চোদকে অল্লে অল্পে স্গান 

কর! কর্তব্য। স্যেদ্ প্রপ়োগ করা হইলে দেহ অভ্যন্ত করিয়া ও 

আবৃত করিয়! নির্বাত্ স্থানে থাকিবে, এবং অনভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন 

করিবে (. অবস্থানুসারে প্রয়োজন হইলে অন্য: প্রকাঁর আহারের 

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায় । 

বমন বিরেচন সাধ্য উপদ্রবের চিকিহিস। 

দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষের কোন একটি দোঁষ 
অধিকতর পরিম।ণে ক্ষয়, হইলে তাহার বৃদ্ধি করা, কোন দোষ কুপিত্ত 
হইলে ভাহার সাম্য কর!, বৃদ্ধি হইলে নির্হরগ কর! এবং তাহাদিগের 

সকলকে সমান ভাবে রক্ষা করাই চিকিৎসার উদ্দেন্ত । দোষ নিহ্রণ 

: করিতে হইলে বমন বিরেচনই প্রধান উপায় | অতএব তাহাদ্িগের 
প্রয়োগের বিধি বলা যাইতেছে । 

রোগীর দেহন্িগ্ধ করিয়া! শ্বেদ প্রয়োগ পূর্বক অভিষান্দি আহার 

প্রদান করিবে (১)। তাহাতে দেহস্থ সকল বন্ধ দোষ শিথিল হয়। 

অনন্তর কোন প্রকার জঘণ্য দ্রব্য সেবন করিতেছিজ্ঞান করিয়! 

ৰ্মনের ওষধ সেবন করিবে । তীক্ষারগ্নি, বলৰান, বহ-দোষ-বি শিষ্ট 

এবং মহাব্যাধি পীড়িত, এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বন প্রশম্ত। 

বিবিধ প্রকার কোমল আহ্বার-জনিত দোষে ক্রি হইলে, 'উ্রহ স্গিগ্ধ 

করিয়া শ্সেদ প্রক্গোগ পূর্বক বমনের ওষধ সেখন করাইবে। হ ও 
স্যেদ্র প্রয়োগের পর দিবসে প্রাতঃকালে হুর্ষ্যোদয়ের পর বমন 
প্রব্যের কষায় কল্্ক ৰা! চূর্ণ স্নেহের সহিত পান করাইয়া বমন 

(১) অভিষ্ন্দী আহার ভ্রব্য পে ডষ্টব্য 
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করাইবে। কে।্বিশেষে (১) ছুূর্ণন্ধ দ্বণা-জনক ও কুৃশ্ত বমন ভ্রব্য 
বিধান করিবে । বিরেচনে ইহার বিপরীত নিয়ম অর্থাৎ ঘ্বণা জন্মান 

বিধেয় নহে। 

সুকুমার কুশ* বালক বৃদ্ধ ও ভীরু, ইহাদিগের বমনসাধ্য রোগে 

হুপ্ধ দধি তত্র বা যবাগড আক পান করাইবে। তদনস্তর ওষধ 
সেবন করাইয়! অগ্নি-তপ্ত হস্তের ঘারা তাহার শরীর তাঁপত করিয়া 

মুহূর্ত কাল অপেক্ষা করিবে । অনন্তর শরীরে ঘন্ম হইতে থাকিলে 

শরীর শিথিল হইয়া সমস্ত দোষ স্বস্ব স্কান হইতে প্রচলিত হইয়। 

কুক্ষি দেশে গমন্ঠ করিতেছে জানিবে । পরে বমনের ইচ্ছা জন্মিলে 

ভূমিতে জানুমাত্রাননে উপবেশর্ন করিবে । অপরে তাহার ললাট 
পৃষ্ঠ পার্থ ও ক ধরিয়া থাকিবে । পরে, অঙ্গুলি এরও ব1 উৎপল 

নাল, ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী কণ্ঠপর্য্যস্ত প্রবিষ্ট করিয়া 

নিঃশেষে বমন করাইবে, যাবৎ পর্য্যন্ত সম্যক বান্তের লক্ষণ ন। জন্মে । 

কক প্রসেক হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা ৪ কও, বমন সম্যক ন। হইলে 

এই সকল লক্ষণ ঘটে। পিত্তের অতিযোগ সংজ্ঞা-হীনতা হৃদয় ও 

রু%-দেশের পীড়া, অতিশয় ৰমনে এই সকল উপদ্রব ঘটে। কফের 

অনুগত হইয়। পিত্ত নিঃস্থত হুইলে, হৃদয় ক ও শিরোদেশ বিগুদ্ধ 

হইলে, এবং দেহ লঘু হইলে ও তাহাতে কফের সংস্রৰ থাকিলে, 

সম্যক্ রূপে বমন হইয়াছে জানিবে। 

সম্যকূ রূপে বমন হইলে, ম্নেছন বিরেচন শমনীয় বা ধূম ইহা- 

দগেরঞধ্যে কোন একটী যথাসাধ্য পরিমাণে পান করাইয়া, থে রূপ 
আঙ্জীরে থাকতে হইবে তাহার উপদেশ দিবে । 

তদনস্তর অপরান্ত কাঁলে শুচি ও শুদ্ধ-দেহ হইয়া উষ্ণ জল গাত্রে 
পরিষেচন পূর্বক কুলথ শুদগঞ্বা আড়ি, জাঙ্গল পগুমাংসের যুষ 

(১) শারীর স্থানে হদয়কেও কোষ্ঠ বলে। এ স্থলে তাহাই অভিপ্রেত। 

পন্বিকীউশন্িত দে।ষ পব্তিকুনা করিয়া দামান্ত ব| গুরুতর বমন প্রয়েগ কর! 
্রস্থকারের উঠ্গ্ত। 
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বা ধস সহ ভোঙ্জন করিবে। কাস উপলেপ € কণে শ্লেন্সা সঞ্চয়) 
স্বর-ভেদ নিদ্রা তন্দ্রা আন্ত-দৌর্সন্ধ, বিষের উপদ্রব, কফ প্রসেক ও 

গ্রহণী দোষ বমন-শীল, ব্যক্তির এ সকল রোগ বা উপদ্রব জন্মে ন। 

যেমন তরু ছিন্ন হইলে পুষ্প ফল ও অঙ্কুর সমস্ত” সহসা নাশ হয়, 

শোধনের দ্বার! শ্লেম্মা নিঃস্থত হইলেও শ্্লেক্সা-অন্ত বিকার সমস্তও 

সেই রূপে সাম্য হয়। তিমিররোগে, উদ্ধগত বাঘু, গুল্ম, উদর 

শ্লীহা ও কৃমি রোগ হইলে, অতিবৃদ্ধ, মুত্র কোগে, অথব। শ্রমার্ত স্থূল 
ক্ষত ক্ষীণ বা কৃণ হইলে, ব1 কেবল মাত্র বায়ু-জন্য রোগ হইলে, 

স্বরোপঘাত, অধ্যয়ন-প্রসক্ত, কষ্টে বমন-শীল; তৃষ্ণার্ত ও বালক হইলে, 

কিম্বা উদ্ধগত রক্তপিত্ত রোগ ব! উদাঁবর্ভ রোগ হইলে, বা ক্ষুধিত 

অতিরক্ষ বা গর্ভিণী হইলে ব৷ নিরূঢ় বস্তি প্রযুক্ত হইলে, বনন বিধেয় 

নহে । অবম্য রোগে বা অবস্থায় বমন করান কর্তব্য নহে, তাহ" 

হইলে রোগ কষ্টপাধ্য বা অদ্বাধ্য হইয়। পড়ে। তবে অন্দীর্ণ-জন্ত 
পীড়া বা বিষ-জন্য উপদ্রব বা কফ জন্ত উলুন হইলে মধু সংযুক্ত জলের 
দ্বার বমন করান যায়। 

বিষ-রোগ শোষ-রোগ ভ্তন্ভ-দোষ বিষমাগ্নি মন্দাপ্ি উন্মাদ অপ- 

স্মণর শ্লীপদ অর্ব,দ পাদাবদারিক! মেদ ঘেহ জ্বর অরুচি অপচি 

আমাতিসার হৃদ্রোগ চিত্ত-ধ্ভ্রম বিসর্প বিদ্রধি অঙীর্ণ মুখপ্রসেক 

হল্লাস শ্বাস কাশ পীনস, পুতিনস (দাঁসিকা মধ্যে দুর্গন্ধ), কণ্ঠ ওষ্ 

মুখ পাক, কর্ণআ্রাথ অধিজিহ্বিক উপজিহ্বিক! গলশুগ্ডিকা। অধঃ- 

শোণিত-পিত্ত, কফ-জন্ত বিকার এবং কফ-জন্ত সকল প্রকার বাধিত, 

বমন প্রশস্ত | 

বিরেচন প্রয়োগ বিধি। স্নেহ স্বেদ ও বমন প্রয়োগ পূর্বক 

বিরেচন বিধান করিবে । পরদিন রোগীকে বিগত শ্লেম্সা দেখিলে 

বিরেচন মেবন করাইয়া! ফলাম্ন বা উষ্চোদক. অন্ুপান করাইাবে। 
কোষ্ঠ তিন প্রকার, মৃছু ্রুর ও মধ্য । পিত্ব খবাজুল্য হইবে মু কেন 
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হয়, তাহাতে ছুপ্ধ সহযোগে বিরেচন রাইবে, বাঁতশশ্লেম্মার আধিকো 
কোষ্ঠ ক্রুর হয়, এবং সকল সমভাবে থাকিলে কোষ্ট মধ্যম 
হয় (১)। 

মৃহ-কোষ্ঠে ওঁধধের মুছু মাত্রা ক্র,র-কোষ্ঠে তীক্ষ মাত্রা, এবং 
মধ্য-কোষ্ঠে মধ্য মাত্রা প্রয়োগ করিবে । বিরেচন প্রযুক্ত হইলে 
তন্মন1 হইয়। থাকিবে, বেগ ধারণ করিবে না, নাযু-শূন্য স্তানে শয়ন 

করিয়া থাকিবে এবং শীতল জল বা বায়ু স্পর্শ বা সেবন করিবে 
না। বমন প্রয়োগে যেমন লাল! ওঁষধ কফ পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ 
নির্গত' হয়, বিফ্রচন প্রয়োগেও সেই রূপ মুত্র পুরীষ পিত্ত ধধ 
কফ ক্রমশঃ নির্গত হয় । 

ছুর্ক্বিরন্ত হইলে অর্থাৎ বিবেচনে কোক্ঠ ৪ বিশুদ্ধ না ভইাল কফ- 

পিত্বেরকোপ, দাহ, অরুচি, দেহের গৌরব, অসিমান্ধ্য হৃদয় ও কুক্ষি 
দেশের অশুদ্ধি ক, ও মল মূত্রের রোধ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। 
অতিশয় বিরক্ক হইলে মুচ্ছ? গুদত্রংশ, কফের অতিযোগ, শৃল, এই 
সকল উপদ্রব জন্মে। সকল দোঁষ কফ সংযুক্ত হইয়। নিঃশেষে নির্গত 
হইলে, নাভির লৎুত্ব, মনের তুষ্টি, এবং বায়ুর অন্ুলোম হইলে সম্যক 

বিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া! জানিবে। বিরেচন প্রয়োগে মন্দাগি হইলে, 

অণব1 সমাক বিরেচন ও দেছের ক্ষীণ বোধ না হইলে; সে দিবস 

রোগীকে পেয় দ্রব্য দিবে না । স্থৃবিরেচিত ্গীণ ও তৃষ্ণার্ত হইলে 
অশীতল গ্রাঘ পেয় দ্রব্য অল্প পরিমাণে সেবন করিবে । বিরে্চেন 

প্রয়াঞ্রণীল ব্যক্তির বুদ্ধির প্রীসন্নতা বল ইন্দ্রিয় ও ধাতুর স্থির 

অর দীপ্তি ও বিলম্বে শরীরের জরাপগ্রাপ্তি, এই সকল ফল হয়। 

জলাশয়ের জল অপনীত হইলে ঘেমন জলচর সমস্ত নাশ পায়, তদ্রুপ 

পিত্ত গ্ররুতি ব্যক্তির পিত্ত 'অপর্নীত হইলেও পিত্ৃ-জন্ত বিকার সমস্ত 

পা কা্ঠদেশ ই শি মৃছু ভাবে মল সঞ্চালিত হইলে মৃদু কোষ্ঠ, সরল ভাবে 

নঞ্চালিত হ ডিন ও মধ্যম, এব কষ্টে কোষ্ঠ সঞ্চ(লিত হইলে ক্রর কোষ্ট বল! যাষ। 
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নাশ পায় । মন্দাগ্সি-শ্সিপ্ধ (১. অতি-বালক অতি-বৃন্ধ অতি-স্থুল ক্ষত 

ক্ষীণ ভয়-তাঁপিত শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত গ্ভিনী, অধোগত রক্ত-পিত্ব, মদাত্যয়ী 

( মদ্যপানে মন্ত) ন্র-জরী নবংপ্রস্থতা ও শল্য-পীড়িত, এই সকল 

ব্যক্তি বা রোগীকে বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। ভুক্ত অন্ন পরিপাক 

না হইলেও বিরেচন প্রয়েগ কর্তব্য নহে । অতিশয় পিত্ব-পীড়িত 

দেহ হইলে মন্দ-বীর্ধা বিশিষ্ট বিরেচক ওষধ প্রয়োগ কর্তব্য নহে, 

তাহাতে শরীর নাশ হয়। 

জবর গরল অরুচি অর্শঃ অর্বদ উদর-রোগ গ্রস্থি-রোগ বিদ্রুধি পা 
অপন্মার হৃদ্রোগ বাতরক্ত ভগন্দর বমনরোগ বিসর্ঘ গুল, পক্কাশয় 

গত-রোগ, বিবন্ধ বিস্থচিকা অলস (ক্ষুদ্র রোগ ) মূত্রাঘাত কুষ্ঠ বিস্ফো- 
টক প্রামহ আনাছ প্রীহা (শোফ বৃদ্ধি শল্গক্ষত ক্ষার-দগ্ধ অগ্রি-দগ্ধ হষ্ট 

ব্রথ অক্ষিপাক তিমির রোগ অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ ) শিরো-রোগ 

কর্ণরোগ নাশা-রোগ মুখ-রোগ গুদ'রোগ মেঢ-রোগ, দাহ) উর্ধাগত 
রক্ত-পিত্ত, কমি-রোগ, কোষ্ঠগত-রোগ, পিত্ত স্থান-জাত-বিকার, বাঁ 

অন্ত সকল পিনু-জন্য রোগে বিরেচন প্রয়োজ্য। 

সারকতা সুক্্মতা তীক্ষতা উষ্ণতা! ও বিকাশিতা প্রযুক্ত বমন ও 

বিরেচনের দ্বার! প্রকৃতিগত বা অন্ত প্রকার সকল দোষ অপহৃত হয়। 

বিরেচন দ্রব্য শ্বঘ়ং পরিপাক হইয়া! সকল দে'ষ সমেত অধোগমন 

করে। গুণ বাহুল্য (২) প্রযুক্ত পরিপাক না হইলে, উর্ধগতি হুইয়! 
বমন হয়। মৃছু কোষ ও দীপ্রাগি ব্যক্তির পক্ষে অত তীক্ষ বিরেচন 

গ্রয়োজ্য। দোঁষ অতি বেগে ধাবম।ন হইলে তাহ এক কান্ট? নির্গত" 

করা কর্তব্যনহে। প্রাতঃকাঁকে বিরেচক গুঁধধ পাঁন করিলে, ছভুক্ত 

দ্রবা যে সময়ের মধ্যে জীর্ণ হইতে পারে, দি দেই সময়ের মধ্যে পরি- 
পাক হয় এবং সমস্ত দোষ নিঃসাফ়িত 'করে, তবে সেই বিরেচৰক 

[ ১] অতি ন্গিগ্ধ লক্ষণ পূর্বে সুহপাক অধ্যায়ে রূলা হইয়াছে, 

[২1 বিরেচন দ্রব্য অতিশয় তেজক্কর £ইলে। 



স্রশ্ুত | ২৩৯ 

প্রয়োগই প্রশস্ত। দূর্বল রোগীর দোষ পুনঃ পুনঃ অল অল্পে নির্গত 
করিবে। দোষ অর্দিক হইলে নির্নত করিবে এবং অল্প হইলে শমনী 
ওষধের দ্বারা শাম্য করিবে । রোঁগী বলবাঁন হউক বা! দুর্বল হউক 
দোষ পাক পাইয়! ধদি চালিত হয়, তবে তাহ অবস্ই নির্গত করিবে। 

চালিত দোষ নির্গত না করিলে অতিশয় ক্লেশকর হয়। মন্দাগ্রি ব| 
ক্রুর-কোষ্ঠ হইলে ক্ষীর লবণ ও ঘ্বত সংযোগে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। 

স্নিগ্ধ বা স্বিন্ন শরীরে ওষধ গ্রাযুক্ত হইলে দোঁষ সমস্ত শিথিল হইয়া 

পড়ে। তৈল ভাণ্ডে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, সেই রূপ ক্ষিপ্ধ শরী- 
রের শআ্োত-পথে ফ্লোষ বিলীন হইয়া! থাকিতে পারে না । অতিশয় 
স্নেহ পান করিলে স্সেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে না, তাহা হইলে 
বিরেচন কর্তৃক প্রচলিত দোষ সমস্ত পুনর্বার £জত-গথে সংশ্লিষ্ট হয়। 
বিষ অভিঘাত পিড়কা শোফ পণ, ও বিসর্প এই সকল রোগে অতি- 
শয় ন্মেহ বিরেচন কর্তব্য। কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগে স্নেহাভ্যাঁসী ব্যক্তির 
শরীর অগ্রে রুল্ম করিয়! পুনর্বার দ্সিথ্থ করিয়! শোধন করিবে । 
তাহাতে বলবান দোষও দেহ হইতে হৃত হয়। যে বাক্তি পুর্বে 
কথন ওষধ পান করে ন।ই তাহাকে মূছু ওষধ সেবন করাইবে। পরে 
কোষ্টের অবস্থা বিবেচন! করিয়। পুনর্ধার শোধনী প্রয়োগ করিবে । 
এরূপ স্থলে অল্প মাত্রায় ওষধ প্রয়োগ করিলে সুখকর ও মহ1 গুণকর 
শয়। অন্ন অস্বাস্থ্যেও ওষধ সেবন কর্তব্য । স্নেহ ও স্বেদের দ্বার! 
সকল দোষ শিথিল হইলে সংশোধন পাঁন করা কর্তব্য । স্ষেহে ও 
স্বেদ কর্তৃবুর্ট কে'্-দেশ হইতে দোষ চলিত হইলে অনাক্ষাসে নির্মন 
হয়। 
পপ 

এ স্থলে কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় আমাশয় পঞ্ধাশয় মলাশয় । আর্্যমতে 
দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ আহারাঁদির দ্বারাই জন্মে। জস্মিয়া তাহার শিরাপথের 

দ্বার! পর্ধ দেহে সধগলিত হর সুত্র স্থানে ও শারীর স্থানে এই অভিপ্রান্ধ 
অধিকুদস-জকবররিত দল ই মকল.দোষ আমাশয়ে পক্কাশয়ে অস্ত্রি মধ্যে 
সংশ্লিষ্ট সফিত বর্ষিত ৰ। কুচি য়। থাকিলে বমন বিরেচনাদির দ্বার তাহার 



চতুজ্তিংশদ অধ্যায় । 
পপি সিসি 

বমন ব্বিরেচনের ব্যাপদের চিকিৎস1। 

বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতা বশতঃ বমন বিরেচদের পঞ্চদশ প্রকার 

ধ্যাপৎ ঘটে । তাহার মধ্যে বমনের অধোগতি ও বিরেচনের উদ্ধগতি 

উভয়ের এই ছুই ব্যাপৎ্ পরম্পর পৃথক্। অপর সকল ব্যাঁপৎ উভয়ের 
তুল্য। সাবশেষৌধত্ব, জীর্ণোষধত্ব, হীনদোষাপহরণ, অধিক দোষ।- 
পছরণ বাঁত-শুল, অযোগ, অভিযোগ, জীবাদান, আধ্মান,' পরিবর্তৃক! 

সরিআাব, প্রবাহিক] হৃদক্োপসরণ ও বিবন্ধ। 

ক্ধার্ড, অতি তীক্ষাগ্ি-বিশিষ্ট, মৃছু কোষ্ঠ, ও ছুর্বল ব্যক্তির সেবিত্ত 
ঘমন দ্রব্য দেহ সধ্যে ক্ছুক্ষণ থাকিলে গুণ সামান্ত প্রযুক্ত, অধোগত 

হন্স। অভীষ্ট ফলের অপ্রাপ্তি হেতু এবং দোষের ওৎকর্ষ হেতু 

রোগীকে দ্িগ্ধ করিয়! পুনর্ধার তীক্ষতর বমন প্রয়োগ করিবে। 

আকৃষ্ট শ্নেম্াকর্তৃক হৃদাশয় অপরিশুদ্ধ থাকিলে, অথব। ভুক্ত অন্নের 

অবশিষ্ট কিয়দংশ পরিপাক হইতে থাকিলে, যদি বিরেচন ওঁষধ সেবন 
করা বায়, কিন্বা। "অপ্রিয় ওষধ অধিক পরিমাণে সেবন কর! যায়, 

তাহাতে ওঁষধের উদ্ধগতি হইয়। বমন হয়। সে স্থলে অশুদ্ধ আশয়- 

স্থিত শ্রেম্সা সমস্ত শীত্র বমন করাইয়া পুনব্বার তীক্ষতর বিরেচন 

প্রয়োগ করিবে । ুক্তান্নের অবশিষ্ট থাকিলে, আমের ন্যায় প্রতি- 

কার করিবে । এবং অপ্রিয় ওষধ অধিক পরিমাণ এয়োগের স্থলে 

পুনর্ধার প্রিয় ওঁষধ পরিমিত মাত্রায় সেবন করাইবে। নত বার 
শঁষধ উর্ধগত হইলে আর তৃতীয় বার পান করাইবে না। উদনস্তর 

ইহাকে মধু দ্বত ও ফাণিত যুক্ত লেহুনীয় ওষধের দ্বারা বিরেচন 
করাইবে। 

চক 

সংশোধন হদ্দ। দোষপরষ্পর মিলিত হইঙ্গা বা /ভিন' থাকিস পক সর্ব 
দেহে ধাবিত হইতে থাকলে শমনীর প্রয়োজন কে? 
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সাঁবশেষৌধত্ব। অনমাত্র উষধ' বদি দোঁষ-ব্ভৃঝ বিগ্রর্থিত হইয়। 
দেহ'মধ্যে অবস্থিত হয়, ও তারার! অধোভাগ ব। উদ্ধভাগের দোষ 

নির্নত ন। হয়) তবে তাহাতে তৃষ্ণা, পার্্বশূল) বসন মৃচ্ছ] পর্ধ-ভে্ম 
হৃল্লাস, অরতি আঁবগুদ্ধউদ্গার, এই সকল উপদ্রব জন্মে। এ রূপ 

স্থলে শীপ্র উষ্ণ জলের দ্বারা বমন করাইবে। প্মলপ মাত্র ওষধ দেহ 
যধ্যে অবশিষ্ট থাকিলে, দোষ অতি বেগে ও প্রবল ভাবে দেহ মধ্যে 

প্রসারিত হইতে থাকিলে, অথব! সম্যক রূপে বিরেচিত না হইলে, 

পূর্বোক্ত প্রকারে বমন করাইবে। 

জীগৌ বসব 1৪ কুরকোষ্ঠ বা! অতি তীক্ষাগ্সি বিশিষ্ট ব্যক্তির অল্প 
মাত্র ব1 অল্প গুণ-বিশিষ্ট ওষধ পরিপাঁক পাইয়া সমূচিত কালে দোষ 
সমস্ত নির্তি হয় না, তত্প্রযুক্ত ব্যাধি ওঞ্সলহানি জগ্মে। এপ 

স্থলে অধিক পরিমাণে তীক্ষতর ওষধ প্রয়োগ করিবে । স্েহ ও 

স্বেদ প্রয়োগ না করিয়া অল্পগুণ বিশিষ্ট ওষধ সেবন করাইলে অল্প 

দোষের. নাশ হয়। 

হীনদোষাপহরণ। বমন কার্যে দোষের অবশিষ্ট দেহ সধ্টে 

থাকিলে হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, গৌরব উতক্েশ গো বমি বমি). 

ব্যাধি বুদ্ধি হয়। সে স্থলে বিবেচনা স্কত ওষধ ০সবন করাইয়া 
দৃঢ়তর বমন করাইবে। বিরেচন্ন কার্যে ও দোষের অবশিষ্ট থাকিলে 
গুদ পরিকর্তন, আধ্াণন, শিরো-গৌরব, বাযুরোধ ও ব্যাধি বৃদ্ধি হয়| 
তাহাকে পুরীর্বার মেহ ও ন্দেদ প্রয়োগ করিয়া! দৃঢ়তর বিরেচন করাইবে। 

বাতুরদুল। ব্র্ধচরধ্য (ভ্ত্রীসমাগম বর্জন ) ব্যতিক্রেকে শ্রেদ বা 
স্নেহ প্রয়োগ ন1! করিত্বা, রুক্ষ ওঁষধধ সেবন করিলে বাঞু' কুঁপিত 

হয়। সেই কুপিত বাু কর্তৃকূ পার্্ব পৃষ্ঠ কটি মন্যা ও মর্ম স্থানে 
শূল জন্মে এবং সুচ্ছ1 ভ্রম ও সংজ্ঞা নাশ হয়। ততকালে রোগীকে 

সত্য জ-করিয়। স্থিফুধান্যের দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।, যষ্টিমধু 
-হযোগে তৈণ্ন পাক ক করি অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে । 

২১ 
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অযোগ। স্নেহ ও স্থেদ প্রয়োগ না করিয়া! অল্প পরিমাণে অথব। 

আর গণ বিশিষ্ট গঁধধ পান করিলে, উত্ধ ব অধোভাগে নির্থত ন। 

হইয়। সমস্ত দোষ উতুক্রিষ্ট হয়ঃ ও তজ্জন্য আধ্ান হৃদ্গ্রহ তৃষা মৃচ্ছ? 

ও দাঁহু জন্মে। এস্থলে মদন ফল ও লবণান্থ ফোগে বমন করাইবে 

এবং কষায়ের দ্বারা বিরেচন করাইবে। যাহার অতি কষ্টে বমন 

হয় বা! সম্যক্ বমন ন! হয়, তাহার দোষ সমস্য উতৎক্রিষ্ট হইয়া! সকল 

শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তজ্জন্ত কও, শ্বয়ধু কুষ্ঠ পিড়ক! জর অঙ্গমর্দ.ও তোদ 
এই সকল উপদ্রব জন্মে। সেই সমস্ত দোষ মহৌষধের ( শুষ্ীর) 
দ্বার! সাম্য হয়। শ্নেহ ও ম্বেদ প্রয়োগ না করি! মুছু ধিরেচিত 

হইলে নাভির অধোভাগে উদর স্তব্ধ ও পুর্ণ থাকিয়। বায়ু ও পুরীষের 
রোধ শূল কও, ও. মওল «(আমবাতের ন্যায় চাক] চাক! দাগ) জন্মায় 

সেস্থলে স্সেহছন ও আস্থাপন (১) কাধ্য করিয়৷ পুনর্বার তীক্ষতর 

বিরেচন করাইবে। তাছাতে সম্যক রূপে দোষ নির্গত ৰা সংশো- 
ধিত ন! হইলে, বিরেচনের উত্তেজনার জন্য উষ্ণ জল পান করাঁইবে 
এবং অগ্সি-তাঁপিত হস্তের স্বার1 পার্খ ও উদরে শ্বেদ প্রয়োগ করিবে। 
তাহাতে সমজ্ত দোষ বিরেচিত হইবে । বহু-দোষ বিশিষ্ট ব্যক্তির যদ্দি 
অল্প বিরেচন হয় বা ওষধ জীর্ণ হয়; তাহার বল বিবেচন! করিয়া 
পুনর্ববার ৰিরেচনের মাত্র। পান করাইবে। তাহাতেও সম্যক বিরে- 

চন না হইলে দশ রাত্রের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া প্রনর্বার 
বিরেচন করাইবে। ছূর্ব্বিরেচ্য ব্যক্তিকে আশ্বাপন ও জেহন কার্য 
করিয়! পুনর্বণার বিরেচন করাইবে। 

অতিষোগ। স্ত্রীলোক রাদ্দসভাস্থিত বণিকৃগণ এবং শ্রোঁশ্রয়গণ 

লজ্জা ভয় ও লোঁভ প্রযুক্ত বেগ ধারণ করিয়া থাকে। ন্ৃতরাং ইহা- 
দিগের শরীরে বাযুর রাহুল্য হওয়। প্রযুক্ত সহদ্ধে বিরেচন হয় ন। 

পপ পপ 

'€১) স্ত্েহ পাক প্রয়োগ বিধি অধ্যায়ে স্বেহন কাস +”. এরপালিলঈদ বস্তি 

অধ্যায়ে আস্থাপন কাধ্য দেখ। 
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অতএব তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া 

অতিরিক্ত পরিমাণে সংশোধন প্রয়োগ করিলে, অথব। মৃহ কোষ্ঠ 

ব্যক্তিকে অতিশয় তীক্ষ ওষধ সেবন করা ইলে অগ্িতযোগ নামক উপদ্রব 
উপস্থিত হয়। 

বমনের অতিযোগে পিত্তের অতিশয় প্রবৃত্তি, বলের শিথিলতা, 

বায়ুর প্রকোপ ও প্রাবল্য, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এস্থলে 

রোগীকে: ঘ্বৃতাভ্যক্ত করিয়। শীতল জলে অবগাহন করাইবে এবং 

উপদ্রব অনুসারে শর্করা ও মধু সংযোগে ওষধ লেহন করাইবে। 

বিরেচনের অতিত্যোগে কফের অতিশয় প্রবৃত্তি ও পরিশেষে সরক্ত 
বিরেচন হয়। ইহাতেও বলের শৈথিল্য ও বাযুর প্রকোপ ও প্রাবলা 

হয়। ইহাতে শীত জল পরিষেচন ও তাহ্ততে অরগাহন করাইবে 

ও মধু মিশ্রিত শীতল তণ,লোদক গান করাইয়া বমন করাইবে। 
এ স্থলে পিচ্ছলবন্তি প্রয়োগ করিবে, ক্ষীরসর্পির দ্বার অন্বাসিত 

করিবে, প্রিয়ঙ্গাদিগণ তও,লোদক সহ পানার্থ প্রদান করিবে, এবং 
ছুপ্ধ বা মাংস রস সহযোগে ভোজন করাইবে । 

বমনের অতিষোগ বৃদ্ধি হইলে শোণিত ঠীবন বা শোণিত বমন 
হয়, এবং জিহ্বা! নিঃসরণ, চক্ষুদ্বয়ের ব্যাবৃতি ( বিকৃতি ), হনুদ্বয়ের 

ংহতি (চুয়াল ধর] ), তৃষ্। হিক্কা জর এবং অচৈতন্য, এই সকল 
উপদ্রব ঘটে । এস্থলে ছাগের রক্ত, চন্দন বেণামূল অঞ্জন ও লাজ 
চূর্ণ, শর্করা] জল সংযেগে মন্থ প্রস্তত করিয়া পান করাইবে। দ্বৃত 
মধু শর্করা যোগে কুটজ রস অথব1 বটাদিগণের (শম্নীয় বর্গের ) 
গুঙগা প্রভৃতির কাণ মধু সংযোগে; অথব। ছুপ্ধ বাঁজাঙ্গল রস সহযোগে 

অন্য প্রকার মলসংগ্রাহী উধধ পান করাইবে। অতিশয় শোণিত 
নিঃসরণের প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে । 

. +পিত্ব। দিত হুইব-ত্রিকটু ও লবণ-চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া অথবা 
তিল দ্রাক্গ। টপন কিয় প্রবেশ করাইবে। পরে অম্ররস আস্বাদন 
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করাইবে। চক্ষুদ্বয় ব্যাবৃত্ত হইলে ঘ্বৃতাভ্যক্ত করিয়! পীড়িত করিবে 

(চাপিয়া বসাইবেে)। হগ্ সংহত হইলে বাতত্লেম্স। নাশক নন্ত ও গ্থেদ 
বিধান করিবে । তৃষ্ণা! প্রভৃতি উপদ্রব যথাদোষাহুসারে প্রতিকার 

করিবে । অচৈতন্যে বেণু ও বীণা-গীতের শব্ধ শ্রব৫ করাইবে। 

জীবাদান | বিরেচনের অতিষোগে প্রথমতঃ শ্লেম্ম সহ জল পরে 
মাংস ধৌত জলের ন্যায় জল, পরে জীব-শোঁণিত পরে গুদস্থান (৯) 

পর্য্যন্ত নির্গত হয়, এবং কম্প ও বমন হয়। এরূপ স্থলে অধোভাগে 

রক্ত নিঃস্যত হইলে ধে রূপ বিধান কর্তা তাহাই অবলম্বন করিবে। 
গুদ নিঃস্ত হইলে ঘ্বতে অভ্যক্ত ও শ্বেদ প্রয়োঞ্ধ করিয়া 'অস্তরে 

প্রবিষ্ট করাইবে অথবা ক্ষুদ্র রোর্গের অধায়ে বর্ণিত প্রণালী অন্ুস!রে 

চিকিৎসা করিবে । কম্পূহইলে বাত ব্যাধির প্রণণাপণীতে চিকিৎসা 

করিবে । জিহবা নিঃসরণ হইলে ত্বাহার প্রতীকার বল। হুইয়াছে। 

জীব-খোণিত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে কাশ্মরীফল বদরী ও দুর্বার 
সাঁর (ড।টা ) সহযোগে ছুপ্ধ পাঁক করিয়। শীতল হইলে ঘ্বৃত-মণ্ড ও 

অঞ্জন যোগে আস্থাপন করিবে । নাগ্রোধাদিগণের কাথ, ছুদ্ধ, ইক্ষুরস 

ও ঘ্বত এই সকল শোণিত সংস্থ্ট করিয়া বস্তিতে প্রয়োগ করিবে। 

উদ্ধ-শোণিত নিঃসরণের স্থলে রক্তপিত্ত ও রক্তাঁতিসারের ন্যায় প্রতী- 
কার করিবে। ন্যাগ্রোধাদিগণের কা পানে ও ভোজনে প্রয়োগ 

করিবে। যে শোণিত নির্গত হয় তাহ! জীব-শোণিত কি রক্তপিত্ 

ইহ! জানিবার জন্য, তাহাতে কার্পাস-বঙ্স রঞ্জিত করিয়! উষ্ণ জলে 

প্রক্ষালিত করিলেও যদি রঞ্জিত থাকে এনে জীব-শোণিত্বলিয়! 

জানিবে । অথবা সেই শোণিত অন্নে মাথাইয়। কুকুরকে দিলেঁ যদি 

ভক্ষণ করে তবে তাহাকে জীব শোণিত বলিয়া জাঁনিৰে। 

আখ্মান। বছ দোষ বিশিষ্ট, রুক্ষ ও বাধু-প্রবল-কোষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তির 

ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইবার কিছু অবশিষ্ঠ থাকত অনুষঃ দেহ .বজ্ছিত, 

(১) যাহাকে গোগে।ল বর 
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গধধ পান কর হুইলে উদরের আখ্মান জম্মে। তাহাঁতে বাত মূত্র 

ও পুরীষ রুদ্ধ হুইয়! উদর স্ফীত হয়, পার্খ ভঙ্গ হয়) গুদ ও বন্ধি দেশে 

বেদন1 ব! অন্যঞ্লাতনা জন্মে ও অন্নে অরুচি হয় ৷ ' তাহাকে আধ্ান 

কছে। এস্থানে স্বেদ, আনাহ-বন্তি দীপন (১) ও বস্তি ক্রিয়া কর্তব্য । 
পরিকর্তিকা। ক্ষীণ শরীর, অতি মুছু-কোষ্ঠ, ব। মন্দাগ্রি বা রুক্ষ 

প্রকৃতি ব্যক্তি কর্তৃক অতিশয় লবণ-যুক্ত বা অতি রুক্ষ ওষধ সেবিত 

হইলে পিত্ত ও বায়ু দূষিত হইর! পরিকর্তিকা নামক ব্যাধি জন্মে 
ইহাতে গুদ নাতি মেঢু বস্তি ও মন্তকে পরিকর্তনের ন্যায় যাঁতন। জন্মে, 

বাধুরোধ ও অন্নে অরুচি হয়। এ স্থলে যষ্টিমধু কৃষ্ণতিলের কল্ক 
মধু ও ত্বত যোগে পিচ্ছলবস্তি গ্রয়োগ করিবে, শীতল জল পরিষেচন 

করিবে, এবং ছুপ্ধ সহযোগে ভোজন করাইয়া, স্বতমণ্ড ব| যষ্টিমধু 

সহযোগে তৈল পাক করিয় অন্ুবামিত করিবে । 

পরিআব। ক্ররকোষ্ঠ বা অতিশয় দোঁষ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ছু 

বিরেচক ওঁষধধ সেবন করাইলে সমস্ত দোষ উতক্লি্ হইয়। নিঃশেষে 
নির্গত হয় না । তাহাতে সেই সমস্ত দোষ অল্পে অল্লে .শ্রাৰিত 

হইতে থাকে । ইহাতে দৌর্বল্য, উদরের বিষ্টন্ধ ভাঁব,অরুচি শরীরের 
গ্মবসন্নতা ও বেদন1 জন্মে । ইহাতে পিত ও শ্লেম্সা আব হয় বলিয়া 

ইহাকে পরিভ্রাৰবী বলে। এ স্থলে অজকর্ণ ধব তিনিশ ও পলাশ 
ইহাদিগের, কাথে মধু সংযোগ পূর্বক আস্থাপন করিবে । দোষেক 

শাস্তি রর লে ন্েছন কায করিয়। পুনর্ধার সংশোধন করিবে। 

অত্বিয় রুক্ষ বা অতিশয় স্নিগ্ধ ওষধ প্রয়োগ করিলে বায়ু ও পুরীষ 

উদ্ধগত হয় তজ্জন্ত অথবা রোগের ব্যাঘাত জন্য প্রবাহিক1 জন্মে। 
বাষু সহযোগে দাহ ও শুল খৃক্তর্থপচ্ছিল শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ আম্্াব 

হয় ও তাহাতে কফের সংশ্রব থাকে পরিস্রাবের ন্যায় প্রতিকার 
"করিবে । | 

& 228৭-582252752555552558-2 

(১) উদর রোগের অধ্যায়ে দ্রষ্টবা। 
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হুদয়েপসারণ। ওষধ জন্য বমন বিরেচনের বেগ অজ্ঞত1 প্রমুদ্ত 
দমন করিলে সমস্ত দোষ হৃদয়ে সঞ্চিত হয়। তাহাতে প্রধান মর্ম 

সম্ভাপিত হইয়া বেদর্নায় অত্যর্থ পীড্যমান হয়ঃ দন্ত সমস্ত কিট্কিটু 

_করে,,নেত্র উদ্ধগত হয়, দত্তের দ্বারা লিহব। নিগীড়িত করে এবং 

অচেতন হইয়া থাকে । অনভিজ্ঞ বৈদ্য এই রোগীকে পরিত্যাগ 

করে। তাহার শরীর অভ্যক্ত (ঘ্বত্তে ৭ তৈলে) করিয়া ও ধান্য 

স্বেদে (১) স্বেদ প্রয়োগ করিয়], এবং যষ্টিষধু সহযোগে ততল পাক 
করিয়। অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে । তীক্ষু শিরো-বিরেচনও . এস্থলে 

বিখেয়। তদনন্তর যষ্টিমধু মিশ্রিত, তওলোদক পান করা্টয়া বমন 

করাইবে, এবং যেরূপ দোষের প্রাবল্য থাকিবে হিরা ওযধের 

দ্বার বস্তি ক্রিয়া করাইবে। : 

বিবন্ধ। উদ্ধ ব। অধোভণগে দোষের প্রবৃত্তি হইলে (২) যদি 

শীতল স্থানে অবস্থান, অথব1 শীতল জল বা শীতল বাধু মেবন করে 

তবে তাহার সমস্ত দোষ শ্রাোতপথে অবপীন থাকিয়। ঘণীভূত হয়ঃ 

তাহাতে বাত মৃত্র ও পুরীষ রুদ্ধ হইয়] আটোপ দাহজর ও তীব্র বেদনা 
জন্মে। এস্থলে সত্বরে বমন কদাইয়1 প্রকৃত রোগের ন্যায় চিকিতস। 

করিবে (৩) । অধোভাগের দোষ-নাশক (স্ত্র স্থান শমনী বর্গে) 

ওষধ দৈন্ধব অল্প ও মুত্র সংযোগে বিরেচনার্থ পান করাইবে। দোষ 
অন্থলারে আস্থাপন ও অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে, আহারের সম্বন্ধে 

বিবেচনা করিয়া বিধান করিবে, এবং উদ্ধা ও অধোভাগেরউপদ্রাবের 

দোষানসারে' প্রতীকার করিবে । 

__বিরেচনে যাঁছাঁতে গুদ পরিকর্তিক1 জন্মে, বমনের স্থলে তাহাতে 

রর ১) ধান্য সিদ্ধ করিলে যে বম্প উদগ; হয় তদ্দার। স্বেদ দিবে । 
(২) বমন বিরেচন হইতে থাকিলে । 
(৩) অর্থাৎ দোষ-জন্য জ্বর প্রভৃতি রোগ উপস্থিত,হইলে যে জূপ- “চিকিৎসা, 

কর্তব্য সেই দ্ধপে চিকিৎস| করিবে । কারণ বমন বাধুবিরেচনের দ্বারা দোষ সমম্ত | 

সঞ্চালিভ হইয়! শীতল সংস্পর্শে রুদ্ধ হইলে কুপিভ হুইসস। প্রকৃত রোগজন্ে। 
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কণ্ঠ খনন হয়। অধোভাঁগে যাহাকে পরিশ্রবণ বলে, মনের স্থলে 

তাহাকে শ্ল্েম্সাগ্রসেক বলা যায়। যে উপদ্রব অধোভাগে হইলে 
প্রবাহিক বল। যয উদ্ধগতির স্থলে তাহাকে শুদ্ধ উদগার বল1 যায়। 

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপৎ বিরেচকের অঠিষোগে হুর্যোগে এবং 

অযোগে জন্মে। 

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় । 
স্পটে 0২০৬ 

নেত্রবাঁস্তর পরিমাণ ও তাহার চিকিৎসা %, 

সকল প্রকার শ্নৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পণ্ডিতের বস্তি ক্রিয়াকে 

প্রধান বলেন । ইহার দ্বারা ননাবিধ দ্রব্য সংযোগে দোষের 

সংশোধন সংশমন ও সংগ্রহ হয়। ইহার দ্বার ক্ষীণ শুক্রের স্থজে 

বাজীকাধ্য সম্পন্ন হয়, কৃশ শরীর পুষ্ট হয়, স্থূল শরীর রুশ হয়, পুষ্টি 

প্রসন্ন হয়, শরীর জরাগ্রস্ত বা কেশ পক হওয়া নিবারিত হয়, ও 

বয়ঃস্থাপন হয় । ইহ! সর্ধদ1 সম্যক ব্বপে প্রযুক্ত হইলে, শরীর বৃদ্ধি 

% নেত্র শব্দে নল ও বস্তি শবে মৃত্রাশয়। নল ধাতু মণি অর্থাৎ পোকরাজ 
প্রভৃতি স্বচ্ছ প্রস্তর ও কাঠ্ঠাদির ছার! নির্মিত হয়। মহিষ বরাহ বা ছাগাদির 

মুত্রাপণয় সেই নলের মূলে যথা-লিখিতক্রমে বদ্ধ করিবে। বয়সের গ্ানাধিকা ও 
শরীরের আকারের তারতম্য অনুসারে নলের দৈর্য ও স্থুলতার তারতম্য হইয়া 

থাকে । ঠেই বন্তি মধ্যে তৈল বা ওষধের কাঁথ পূর্ণ করিয়া পিচকারীর হ্যায় 
পায়ু মধ্যে্রয়োগ কর! যায় । ইহাকে বস্তি যন্ত্র বলে। এক্ষণে ঞষে প্রণালীতে 
পিচকর্সীর দ্বারা বিরেচন কাধ্য সাধিত হয়, পুর্বে মার্ধ।দিগের প্রাহুর্ভাব কালে 

বস্তি-বস্ত্রের দ্বার! সেই প্রণালীতে বিরেচন কাধা হইত । এই রূপ বিরেচন কাধ্যকে 

বস্তিকার্ধয বলে। বস্তিকার্য ছুই-প্রক্ভর সাধিত হয়, আস্বাপন ব। নিরূঢ বস্তি 
অপর অনুবানন ব| শ্রেহবস্তি। তৈলাদি বাঞ্জত রুক্ষ ওষধের কাথ বস্তিকাধ্যে 

প্রযুক্ত হইলে আস্থাপন বা.ন্িব়্ বস্তি বলে, এবং স্নেহ বা স্সেহ সহযোগে স্কাথ 

প্র্নোগ কর! হইলে গ্রহ বস্ত)ব| অন্থবসন কহে। পরে তিন অধায়ে ইহা 

বিশেষ বিবরণ গাওয়া যাইবে। 
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পায়, বর্ণ ও বল জন্মে, দেহ নীরোগ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। জর অতিষার 

তিমির রোগে, প্রতিশ্র।য় শিরোরোগে, অধিমন্থ। অর্টিত আক্ষেপক 

ও পক্ষাঘাত নামক বায়ুরোগে একাঙ্গ ব1 সর্ধান্থ গৃত রোগে, আগ্মান 

উদর-রোগে, শর্করাশ্মরী, শৃল, বৃদ্ধি; উপদংশ, আনাহ, মৃত্রকৃচ্ছ গুল্ম, 

বাত-রক্ত, বায়ু মুত্র ও পুরী সম্বন্ধীয় রোগে, উদাবর্ত রোগে শুক্র 

আর্তব ও স্তন্য ক্ষয়ে, হাগ,হে, মন্যা গ্রহে অর্শ অর্্শরী ও মুঢ়-গর্ভ প্রভৃতি 

রোগে, বন্তি অতিশয় ছিতকর । বাযু-জন্য, পিত্ৃ-জনা; কফ-্জন্য রক্তু- 

জন্য অথবা দোষের সংসর্গ ব। সন্লিপাত-জন্য রোগে বস্তি হিতকর । 

রোগীর বয়ন এক বংসর হইলে, নেত্রের (নলের) পরিমাণ 

যড়স্ুল, অষ্ট বর্ষ হইলে অষ্টাঙ্গুল, এবং ষোড়শ বর্ষ হইলে দ্বাদশাঙ্গ,ল, 
এবং প্রত্যেকের পরিণাহ ক্রমান্বয়ে কনিঠিক অনামিক1 ও মধ্যমাল,লির 

স্তায় হওয়া উচিত। ইহাদ্দিগের প্রত্যেকের ক্রমান্বয়ে সার্ধ একালস,ল, 

ছুই অঙ্গ,লি এবং সার্ধ তৃতীয়া্ুল, পরিমাণে বস্তি মুখে সন্পিবিষ্ট 
থাকিবে । এবং প্রত্যেকেন্ প্রবেশের মুখ, | থে মুখ মল দ্বারে প্রবিষ্ট 

হইবে ] ক্রমান্বয়ে কষ্ক শ্তেন বা ময়ূরের পুচ্ছের মধ্যস্থিত নাড়ীর [১ 
টায় স্থল হইবে। যেদ্রব্যের সহযোগে আস্থাপন ক্রিয়া সম্পাদিত 

হুয় তাহার পরিমাণ পূর্বোক্ত বয়সান্গমারে ক্রমান্বয়ে রোগীর হস্তের 

ছুই অঞ্জলি, চারি অঞ্জলি, এবং অষ্ট অঞ্জলি হওয়! কর্তব্য । উত্তরোত্তর 

বত বয়ন বৃদ্ধি হইবে তদনুপারে নেত্র ও বস্তির পরিমাণ শন্টুর ও বল 
বিবেচন। করিয়া! বৃদ্ধি কর বর্তবা। 

_ বয়স পঞ্চবিংশতির উর্ধ হইলে, দ্বাদশ অঙ্কুল দীর্ঘ, মূলের পীঁণাহ 

ৃ্ধাঙৃষ্ঠের উদরের স্তায়, এবং অগ্রভাগের পরিণাহ কণিষ্ঠাঙ্গুলির 
উদরের ন্তায়। দৈর্ঘ্যের মধ্যে তিন এস্ুল পরিমাণে বস্তিতে সন্গিবিষ্ট 

শে পি, 

(১) পালকে পেন কলমের মুখের মত যে নল (দক । 7 
(২) গুধিনীর পালকের নলের মত। 
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বা কলাইয়ের পরিমিত তাহার ছিদ্রপথ। বস্তি বন্ধনের জন্ত সকল 

প্রকার নেত্রের মূলে ছুইটী কর্ণিক] বা কাঁণি থাকিবে । এ স্থলে 

আসশ্থাপনের দ্রবোর পরিমাণও রোগীর স্বীয় হুত্তের দ্বাদশ অঞ্জলি । 

সপ্ততি বৎসরের গ্রর নেত্র ও আম্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ষোড়শ 

বর্ষের ন্যায়। | 

সুবর্ণ রজত তার গজদন্ত শৃঙ্গ মণি (১) বা তরুসার, এই 

সকলের দ্বার! নেত্র নির্মাণ করিবে । ইহ] নির্মল, দৃঢ় গো-পুচ্ছের 

ন্যায় আবীর বিশিষ্ট ও গুটিকার নায় মুখ হইবে। 

পূর্ণ বয়স্ক গো)মহিষ বরাহ অঙ্গ বা মেষের মুক্রাশয় নেত্রের মূলে 

সংলগ্ন করিবে । সেই মৃত্রাশয় কোমল দৃঢ় ও উপযুক্ত পরিমাণ 

বিশিষ্ট হইবে। সেই রূপবস্তি অভাবে চ্দ্বু বা হুক্ম তন্ত নির্মিত 

বস্তি উত্তম রূপে মার্জিত করিয়। ব্যবহার করিবে । বস্তি পুনঃ পুনঃ 

স্নেহ মর্দিত করিয়! নেত্র মূলে বক্রভাবে সংলগ্ন করিবে, ও তাহার 

মুখ বিবৃত হইবে । 
বস্তি ছই প্রকার--নৈরহিক ও ন্নৈহিক। আস্থাপন ও নিরূঢ 

বস্তির অর্থসমান। ইহ।র বিকল্পে মাধুতৈলিক ব্যবহার্য । য।পন 

যুক্তরথ ও পিদ্ধবস্তি এই গুলি আসশ্তাপন শবের একপর্্যায়স্থ শবা। 

দোষ হরণ কর! প্রযুক্ত অথব! শরীরের রোগ হরণ করা প্রযুক্ত ইহাকে 

নিরূড় কহে, এবং আযুস্থাপন বা বয়ঃগ্কাপন করে বলিয়া ইহাকে 

আস্াগন লাহে। মধুতৈলিকের প্রণালী নিরূঢোপক্রম দিবি (৩৮ 

অধ্যায় বল! যাইবে। 

ধনে স্থলে যে পরিমণে স্নেহ স্সেহবন্তিতে বিহিত হয়, তাহার 

চত্তর্থাংশ পরিত্যাগ করিম! অন্গবাঁসনে গ্রায়োগ করিবে । অন্ুদিবস 

(প্রতি দিবস) প্রয়োগ 'করিলেও দোষ জন্মায় না এ কারণ 

ইহাকে অনুবাসন কছে.। অন্ুবাসনের বিকলে স্বেহবস্তিও প্রয়োথ 

70৯) কাচ ভিতর বব; লোকযাদ দুল বী়ক আছ 1 
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করা ষায়। কিন্তু তাহাতে অনুবাঁসনে ষে পরিমাণে শ্েহ বিহিত 

হয় তাহার চত্বর্থাংশ পরিতটাগ করিয়। এই রূপ বস্তি-ক্রিয়াতে প্রয়োগ 

করিবে; অথব! অবশ্থাশ্ুসারে উপযৃক্ত পরিমাণ স্নেহ প্রয়োগ করিবে। 

নিরূঢ বন্তির দ্বার] শরীরের শোধন লেখন ন্সেহন ও বৃংহন কার্য 

সাধিত হয়। ইহা দ্বার দেহের শিরাগথ সমস্ত শোধিত হইলে 
তন্াধো সম্যক রূপেন্সেহ প্রবেশ করে । যেমন নলের মধ্যে কোন 

প্রকার মল সঞ্চিত থাকিলে জলের দ্বারা তাহা প্রবাহিত হয়, সেই 

রূপ অস্ুবাসনের দ্বার! দেহের সকল দোষ অপগত হয় 'এপ্রং জীবনী 

শক্তি বুদ্ধি হয়। অনুবাসনের দ্বারা দেহ সংশোধিত হইলে বস্তি- 
ক্রিয়! প্রয়োগ করিবে । | 

উন্মাদ ভয় শোক পিপাসা অরুচি অন্বীর্ণ পাু ভ্রম মদ মুচ্ছ 
বমন কুষ্ঠ মেহু উদররোগ স্ুপতা শ্বান কাদ কীশোষ শোফ ক্ষত 

ক্ষীণ এই সকল রোগে, অথব। ভিন চারি মাস গর্ভিণী হইলে, ব! 
মন্দাশ্রি-বি শিষ্ট, অনহনশীল; বালক বৃদ্ধ কিন্বা বাত রোগ ভিন্ন অন্য 

রোগে ক্ষীণ হইলে, অন্ুবাসন বা! আস্থাপন কাধ্য প্রয়োজ্য নহে। 

উদর-রোগ প্রমেহ-রোগ না কুষ্ট-রোগ হইলে, অথবা স্থল শরীর 
হইলে, আস্থাপন অবশ্যই প্রয়োগ কর! যায় তবে অন্ুবাদন কদ।চ 

প্রয়োগ করাষায়না। এ সকল অবহ্থায় অন্ুবাঁপন প্রয়োগ করিলে 

রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। অসাধ্য হইগেও যদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ 
করা হয় তছোতে দেহের শিথিলত] জল্মায়। 

বস্তি সম্যর রূপে প্রয়োগ করা হইলে বস্তি কর্তৃক প্রত্থোজিত 
ওষধ পক্কাশয়ে শ্রোনিদেশে ও নাভির অধোতাগে থাকে । বৃক্ষ “মুলে 

যেমন জল সেচন করিলে তাহার বীর্যয,সমস্ত বৃক্ষে সঞ্চরণ করে, সেই 
রূপ পক্কাশয় হইতে তাহাদের বীর্ধ্য আপনা হুইতেই অর্ধ-দেহে সঞ্চ- 
রণ করে। মল-যুক্ত দেহে বস্তি প্রয়োগ করিলে” জ্পান, বাস্ু কর্তৃক, 
তাহার তেজ প্রতিহত হয়। বস্তি কার্র স্বী্পা আপাদ মন্তক-স্থিত 
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সমস্ত দোষ আকুষ্ট হয়। হুধ্য যে রূপ আকাশে থাকিয়া পৃথিবীস্থ 
রস আকর্ষণ করেন, যথাবিধি-ত্রমে প্রয়োগ করা হইলে বস্তি প্রযুক্ত 
ওষধও দেই রূপ পক্কাশয়ে থাকিয়া স্বীয় বীধ্যের দ্বার] কটি পৃষ্ঠ ও 
সকল কোষ্ঠ স্থান-স্থিত সমস্ত সঞ্চিত দোষ সমূলে হরণ করে । তিন 
দোষের প্রকোপের কারণ বায়ু; সুতরাং তাহার অতিশয্ন বৃদ্ধি হইলেই 
শরীর নাশ হয়। বন্তিক্রিয়! ব্যতিরেকে সেই বায়ুর বেগ আর 

কিছুতেই শাম্য হয় ন! বস্তি সম্যক রূপে প্রয়োজিত হইলে শরীরের 

পুষ্টি বর্ণ বল আরোগ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। 

অতঃপর নেত্রবস্তি প্রয়োগে যে সকল ব্যাপৎ ঘটে 

তাহা বল! যাইতেছে । 
বিবস্তিত হওয়া, পার্ে পিড়ন করা) উর্ঘক্ষিগ্ত হওয়া, অধপক্ষিপ্ত 

হওয়া, ও তিধ্যক ভাবে ক্ষিঞ্ হওয়1, নেত্র চলিত (১) হইলে প্রধা- 

নতঃ এই-ছয় প্রকার দোষ ঘটে । অতি স্থল কর্কশ অবনত সুক্ম (সক) 

ও ভিন্ন হওয়া, কানি ছোট বা! বড় হওয়1, ছিদ্র সুক্ষ বা বৃহৎ হওয়। 

এবং আকার অতি দীর্ঘ বা! হুস্ব হওয়া, নেত্রের এই একাদশ প্রকার 
দোষ ঘটে । অতিশয় কোমল অল্প ছিদ্রিত ব! বিস্তীর্ণ হওয়। অথবা 
ভাল রূপে বদ্ধ ন৷ হওয়া, বস্তিতে এই পঞ্চ প্রকার দোষ ঘটে। যে 

রূপ বেগে বস্তির দ্বারা ওষধ দ্রবা প্রয়োগ করা যায় তাহার তারতম্যে 

এই চারি প্রকাঁর দোষ ঘ্বটে ষথা1,__-অতিশয় পীভিত হুওয়। অল্প পীড়িত 

হওয়া, ভূ 'ভূয়ে! পী।ডত হওয়া, এবং কালাতিক্রম করিয়া পীড়িত 
হওয়া ।- অপক থাকা, মাত্রা হীন বা অধিক হওয়া, অঠতশয় শীতল 

অভিশয় উষ্ণ থাকা, অস্ঠিশয় তীক্ষ, অতিশয় মৃদু, অতিশয় লঞ্চ, 
অতিশয় রুক্ষ+ অতিশয় সান্্র বা অতিশয় দ্রব হওয়া, ওষধ দ্রব্যের 

এই একাদশ প্রকার দোষ । 

মস্তক নত ব1 উচ্চ করিয়। শয়ন করা, অথবা বক্রভাবে, উদ্ভান ভাবে 

(১) ধণ্থি প্রয়োগের কালে নল সরিয়! যায়। 



২৫২ হুশ্রুস্ত | 

সন্কৃচিত ভাবে বা দাক্ষিণ পার্খে শয়ন করা বস্তি প্রয়োগ কালে এই সম 
প্রকার শয়ন দৌষ ঘটে। এই চতুশ্ত্বারিংশৎ প্রকার ব্যাপৎ বৈদ্যের 
অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঘটে । রোগীর অনভিজ্ঞত] প্রযুক্ত যে কয়েক 
প্রকার দোষ ঘটে তাহা আতুরোপগ্রব চিকিৎসায় পরে বল! যাইবে । 

অই্টপ্রকার কারণে স্নেহ প্রতিহত হইয়! দেহ হুইতে প্রত্যাঁগত হর 
না। 'যথা ৰারু পিত্ত বা কফ কর্তৃক ব1ভূক্ত দ্রব্য কর্তৃক অভিতৃত 

হওয়! প্রযুক্ত; মলের সহিত মিশ্রিত হওয়1 প্রযুক্ত, দেহ মধ্যে দুরে 
প্রবিষ্ট হওয়। প্রযুন্ত অথবা অন্ুষণ আছারী ব্যক্তিকে শ্বেদ প্রয়োগ না 

কর! প্রযুক্ত বা অভ্যুক্ত বা! অন্বাহার প্রযুক্ত অন্কবাসন বা আস্থাপনের 
ওষধ দেহ হইতে নির্গত হয় না। এই কয়েকটা বৈদ্য ও রোগীর 
উভগ্বের অজ্ঞতা প্রযুক্ত ..ঘটে। আস্থাপন বা! অনুবামন উভয়েরই 

অযধোগে (১) আম্মান পরিকর্তিক!, পরিস্্রাব প্রবাহিক1 হদয়োপসরণ 

অঙ্গগ্রহ অতিষোগ ও জীবাদাঁন এই নর প্রকার উপদ্রব বৈদ্যের 
অনভিজ্ঞপ্ভা প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই যে ষট সম্ততি 
প্রকার ব্যাপদের বিষয় বল। হইল ইহাদিগের চিকিৎসা অহঃপ বল! 
যাইতেছে। 

ষট, ত্রিংশৎ 'অধ্যায় | 

নেত্রবস্তি ব্যা9ৎ চিকিৎসা । 

প্রয়োগ কালে নেত্র বিচলিত ব1 বিবর্তিত হইলে, পায়ু মধ, ক্ষত 

হইয়! রক্ত নির্গত হয় ও বেদন! জন্মে । সেস্থলে সদ্য ক্ষতের ন্যায় 

প্রতিকার করিবে। নেত্র অতিশফ উৎক্ষিগ্ত. বা অধঃক্ষিপ্ত হইলে 
পায়ু মধ্যে বেদনা! জন্মে, সে স্থলে পিতৃদ্ব কার্য্য ও নেহ সেচন করিধে। 

নেত্র পাযুমধ্যে প্রক্জেশেগ কালে তির্য্যগ ভাবে ধা খুস্থ.ভাগে প্রযুক্ত, 

( ১) অহোগ প্রভৃতি উপস্রবের বিষয় পূর্ব অধায়ে বলা হইয়াছে । 



সশ্রচ্ত। ২৫৬ 

হইলে মুখ আবৃত থাকা বশতঃ ওষধ-দ্রব্য সম্যক প্রবিষ্ট হয় না, 
ঘ্নিতএব নেত্রের মুখ সরলভাবে রাখিবে। নেত্র অতিশয় স্থুল, 
কর্ণ বাঁ অব্জাতমুখ হুইলে, পায়ু-মধ্যে ক্ষত হইয়া রক্ত-নিঃসরণ 
ও বেদন। জন্মে, সে স্থলে পূর্ব ক্রিয়। করিবে । নেত্রের কণিকা 
বস্তি-মুখের সন্নিকৃষ্ট থাকিলে বা নেত্র ভিন্ন হইলে প্রয়োগ বিফল হয়। 
নেত্রের কর্ণিকা বড় হইলে গুদ-মর্্ম আহত হইয়া রক্ত নির্গত হয়, 
সে স্থলের্বপত্রপ্ন কার্য ও পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করিবে। নেত্র তুস্থ 

বা ছিজ্র-পথ সুক্ষ হইলে বস্তি-কার্ধ্য ক্লেশকর হয় ও ওষধ-দ্রব্য পাযু- 

মধো প্রবিষ্ট না হইসস! প্রত্যাগত হয় তাহাতে বস্তি-কার্ষেযর ব্যাঘাত 

জন্য রোগ জন্বে। নেত্র দীর্ঘ বা ছিদ্রপথ মহান হইলে অতিশগ্প 

অবপীড়নের স্থায় যাতনা হয় (১)। নলের মূলে বন্তি উত্তমরূপে 

বদ্ধ ন। হইলে যে দোষ ঘটে, বস্তি বিদীর্ণ বা বহুল হইলেও সেই 
সকল দোষ ঘটে। বস্তি ক্ষুদ্র হইলে ব৷ দ্রব্য অল্প হইলে, গুণও 

অল্প হয়। বস্তি উত্তমরূপে বদ্ধ না হইলে বা! ভিন্ন হইলে, ভিন্ন 

নেত্রের (২) স্তায় বিফল হয়। বস্তি অতিশয় গীড়াকর হইলে (৩) 
আমাশয় জন্মায়। পরে বায়কর্তৃক চালিত হইয়া নাসিকা ও 

মুখ হুইতে নির্গত হয়। তাহাতে শীঘ্র গল! পীড়ন ও অবধূনন 
কর্তব্য এবং তীক্ষ বিরেচন, বা শিরো-বিরেচন ও শীতল সেক 

প্রয়োজ্য। অল্প বেগে বস্তি প্রয়োগ করিলে আত্যস্তরিক বাঁ, 

পাঁড়িত হইয়। আখ্মান ও উগ্র বেদন। জন্মায়। এ স্থলে উপত্রব অন্ু- 
সারে চিকিত্সা করিতু। কাল অতিক্রম করিয়! প্রয়োগ করিলে 

(১) ইহাতে অধিক পরিমশণ ভ্রব্য বেগে নির্গত হওয়াতে বাতনা প্রবুক্ত পীড়া 
জন্মে। 

(২) ভিন শবে ফাট| বা ছিদ্রযুস্ত বুঝায় । 
(৩) এ হলে লতিশয় বেগে বস্তি প্রযুক্ত হওয়াই অনথকারের অভিপ্রায় বোধ 

ছ্সব। 
ও ই. 



৫৪ হৃশ্রুত। 

'রোগ-বৃদ্ধি হয়, তাহাতে পুনর্বার ব্যাধি-বলনাশক দ্রব্যের বস্তি প্রয়োগ 

করিবে। ন্নেহ অপক হইলে পায়-নালীর উপদেহ (চট্ডটে ভাত 

ও শোৌফ জন্মায়। এস্থলে সংশোধন বস্তি ও বিল্লেচন হিতক্বে 

'মাত্রাহীন হইলে কোনপ্রকার বস্তিই কার্যকর হয় না। মাঞ্জ, 

'অতিরিক্ত হইলে আনাহ, ক্লান্তি ও অতিসার জন্মে। অতি উদ্ণ বা 

ত্তীক্ষ হইলে, মুচ্ছ। দাহ 9 অতিসার হন্মে এবং পিভ্ব বৃদ্ধি হয়। 
'মৃছ বা শীতল হইলে বায়রোধ হয় ও আত্মান জন্মে । " পূর্বোক্ত 

মাতা-হীন প্রভৃতির স্থলে বিপরীত-ক্রিয়া। হিতকর (৯)। বপ্তি গাছ 

হইলে পাতলা করা, ও পাতল। হুহলে গাঢ় কর! উচিত। বস্তি 

'অতিশয় শ্লিগ্ধ হইলে জাভ্য-দোষ জন্মে, ও রুক্ষ হইলে স্তস্ত ও আধ্মান 

জন্বে, ও এরূপস্থলে রুক্ষ হইলে ন্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ হইলে রুক্ষ কাধ্য 
করিবে । রোগীকে অবশীর্ষভাবে রাখিয়। বস্তি প্রয়োগ করিলে অতি- 

পীড়িতের ন্যায় সকল পীড়। এন্মে, তাহাতে তদগুসারে জয়! 
করিবে। প্রয়োগ-কালে রোগী উন্নতমস্তক থাকিলে মেহন উন্নত 

হয়। সেস্থলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়। উত্তরবন্তি প্রয়োগ হিতকর। 

'বত্রভাবে থাকিলে বন্তি পকাশয়ে প্রবি্ না হইয়া অন্য দিকে যায়। 

তাহাতে বাধু কর্তৃক হৃদয় ও গুদদেশে (মলাশয়ের মুখে) অথব! 

কোষ্ঠ-দেশে পীড়া জন্মে। রোগী উত্বানভাবে থাকিলে বস্তিপথ 

অবরোধ থাক! প্রযুক্ত অন্তরে ওষধ প্রবিষ্ট হয় না, তাহাতে অভ্যন্তরে 

বারু কুপিততহইয়া রোগী নিমীলিত-নেত্র ও ভ্রান্ত হয়। দেহ ও 

উকুদ্বয় সঙ্কচিততাবে রাখিয়া প্রয়োগ করিলে, বাুকর্তৃক প্রতিহত 

হইয়া বস্তি দ্রব্য দেহ হুহতে প্রত্যাগত হয়। উপবিষ্টভাবে রাখিয় 

বস্তি প্রয়োগ করিলে দ্রব্য সমস্ত শীপ্রই অধোভাগে নির্গত হুইয়] যায়। 

তাহাতে আশয় সমস্ত তাপিত হয় না, স্থতরাং কোন ফল দর্শে না। 
বস্তি পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলে পকাশয়ে প্রবেশ করে না। বপ্তি-* 

(১) মাব্র।-হীন হইলে অধিক কর) স্রতূল হইলে উফ করা ইত্যা্দি। 



নূশ্রচত। ২৫৬ 

প্রয়োগ-কাঁলে রোগীকে দক্ষিণ পার্খে রাখিয়া বাম পার্শ হইতে প্রয়োগ 

করাই প্রশন্ত । বস্তি-প্রয়োগের পর বারু কুপিত হইলে অবস্থানুসারে 
চিকিৎস। করিবে । $ ৃ 

অতঃপর শ্নেহবস্ডির ব্যাঁপৎ ও চিকিৎস| বল! যাইতেছে । প্রয়োজ্য 

দ্রব্য অনুষঃ, অলৌষধবিশিষ্ট ও মাত্রাহীন হইলে বস্তি-প্রয়োগ বিফল 
হয়, তাহাতে বিষ্টস্ত, আধ্মান ও শূল উপদ্রব ঘটিলে অযোগ বলা যায়। 

এন্ঠলে তীক্ষ বস্তি ও তীক্ষ বিরেচন প্রয়োগ করিবে । ভুক্ত দ্রর্য 

পরিপাঁকের কিছু অপেক্ষা থাকিলে, ভোজন ক্লুরিলে, অথবা অধিক 

পরিমাণে দোষ থাকিলে, যদি বস্তি প্রয়োগ করা যায়, অতিশয় 

ভোজনের পর যধি অধিক পরিমাণে ঈষছুষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করা যাক্স?ু 

লবণ ও স্নেহ সংযোগে অনুষণ অবস্থায়, বা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ 

করা যায়, বা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ কর। যায়, অথবা অধিক পুরীষ 

থাঁকিলে যদি প্রয়োগ কর! যায়, তাহাতে শীঘ্র আধখ্ান এবং হদয় 

কটি পার্থ ও পৃষ্ঠ দেশে দারুণ শূল জন্মায় । সে স্থলে তীক্ষতর অনু- 
বাসন ও বস্তি হিতকর ৷ অতি তীক্ষ ও উঞ্ণ লবণের দ্বার! রুক্গবন্তি 

প্রয়োগ করিলে পিত্ত-সমেত বায়, কুপিত হইয়৷ পরিকর্তিকা নামক 
ব্যাধি জন্মায় । তাহাতে নাতি বস্তি ও গুদদেশ যেন ছেদন করিতেছে 

এরূপ যাতন1! জন্মে। এ স্তলে পিচ্ছাঁবন্তি ও মধুর-দ্রব্সংযোগে 

পাক কর! স্নেহ প্রয়োগ কর! হিতকর ৷ অতি তীক্ষ অগ্-যুক্ত লবণের 
বস্তি প্রক্মোগ করিলে পরিশআ্রাব নামক ব্যাধি জন্মে, তাহাতে দেহ 

ছূর্বল ও অবসন্ন হয়,..এবং পিত্ত-্রাব ও গুদদেশে দাহ জন্মে ! 

ইহাতে পিচ্ছাবস্তি ও ক্ষীর ঘ্তের বস্তি প্রয়োগ করিবে । অতিশয় 

তীক্ষ আস্থাপন ও অন্ুবাঁসন' প্রয়ৌগে প্রবাহিক1 জন্মে, তাহাতে দাহ 
ও শৃল সহকারে কষ্টে বিরেচন বা! রক্ত সহ বিরেচন হয়। ইহাতে 
পিচ্ছাবস্তি-গ্রয়োগ, ছুগ্ সহ ভোজন, এবং স্বত ও জীবক (অভাবে 

অশ্বগন্ধা) সহ পাক করা তৈল অনুবাঁনে প্রয়োগ করিবে। অভি: 



৫৬ স্শ্রুত । 

শয় তীক্ষ নিরূঢ বস্তি ব। বায়ূ-সংযুক্ত রোগে অন্ুবাঁসন প্রয়োগ 
করিলে হৃদয়োপসরণ নামক ব্যাধি জন্মে। তাহাতে তজ্জন্য সমস্ত 
যাতনা, অঙ্গ-পীড়া (গায়ের কামড়ানি) মদন মৃচ্ছা।ও অঙ্গ-গৌরব, এই 
পকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে সকলপ্রকার দৌষের হরণ করে, 
ংশোধনের এরূপ বস্তি প্রয়োগ করিবে । রুক্ষ বহুবাত-বিশিষ্ট ও 

অপ্রশস্তভাবে অবস্থিত ব্যক্তিকে রুক্ষ মুছু ও অল্লৌধধ-বিশিষ্ট বস্তি 
প্রয়োগ করিলে অঙগগ্রহ অঙ্গের অবসাদ, স্তস্ত ভ্স্তন উদ্দে্টন ও পর্ব- 
ভেদ, এই সকল উপদ্রব, ঘটে । এস্কলে ম্বেদ, অভ্যঙ্গ ও বাস্ত "প্রয়োগ 
হিতকর । প্রয়োজ্য দ্রব্য অতিশয় ও তীক্ষ বা পরিমাণে অধিক হইলে 
অথবা অতিশয় শ্বেদ-গ্রয়োগের পর বস্তি-প্রয়োগ বা অল্প দোষে বস্তি 

প্রয়োগ করিলেঃ অতিযোগ নামক উপদ্রব জন্মে। বিরেচনের অতি- 
যোগে যেরূপ চিকিৎসা, এ স্থলেও সেইরূপ চিকিৎসা কর্তব্য । 

এস্কলে শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ সুখকর । জীবাদান নামক উপ- 

দ্রবে অর্থাৎ শোণিত নির্গত হইতে থাকিলে, বমন বিরেচনের স্থলে 
যেরূপ চিকিৎসা বলা হইয়াছে এ স্থলেও সেইরূপ করিবে, এবং 

শোণিত-যুক্ত পিচ্ছাবস্তিও এ স্থলে প্রয়োগ করিবে। এই নয়প্রকার 
উপদ্রব নিরূঢ় ও স্নেহবন্তি উভয়েতেই ঘটে, এবং উভয় স্থলেই এক- 

প্রকার চিকিৎসা) বস্তি-ক্রিয়ার সমস্ত ব্যাপৎ লক্ষণ ও চিকিতসা 

সমস্ত বল! হইল। যাহাতে এ সকল ব্যাঁপৎ ন! ঘটে, অভিজ্ঞ বৈদ্যের 
তাহাই কর্তব্য। বমনের এক পক্ষ পরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে, এবং 

বিরেচনের সপ্ত রাত্র পরে অন্ুবাসন বা আস্থ/পন প্রয়োগ করিবে । 

সপ্ুত্রিংশ অধ্যায় । 
টিটি নিস 

অনুবাসন ও আস্থাপন । 

বিরেচন প্রয়োগের সপ্ত রাত্রের পর দেছে বল .জন্মিলে অনুবাসন- 

যোগ্য রোগীকে অন্্বাসন প্রয়োগ .করিবে। বয়স অন্গুসারে নিরূঢ় 
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বস্তিতে ওষধের যে পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে, তাঁহাঁর চতুর্থাংশ 
ব্তদনপূর্ব্ক স্নেহ-বস্তিতে প্রয়োগ করিবে । বাষু পুরীষ ও মূত্র দেহ 

হইতে নির্গত হইচুল বস্তি বিধান করিবে । এই সকলের দ্বারা স্নেহ 
প্রতিহত হইয়] অন্তরে প্রবেশ করে না। অসংশোধিত দেহে স্নেহবন্তি 

প্রয়োগ করিবে না। দংশোধিত দেহে স্নেহবস্তি প্রযুক্ত হুইলে 
তাহার বীর্য দেহে প্রবেশ করে। 

অন্তঃপর তৈল-পাকের ক্রম বলা যাইতেছে । সকল তৈল পানে 

অন্ুবাসনে ও নস্তে প্রয়োগ করিলে বহুবিধ রোগ আরোগ্য হয়। 

শঠী পুক্কর (পদ্-মূল) পিপ্পলী *ময়নাফল দেবদারু শতমূলী কুষ্ঠ 

যষ্টিমধু বচ বিন্ব চিত্রক, এই সকল একত্র পিষিয়া তৈল পাক করিবে 

ইহাতে পিষ্-দ্রব্যের চতুত্রণ তৈল, তৈলের দ্বিগুণ হুগ্ধ ও ছুগ্ধের 

দ্বিগুণ জল বিধেয়। এই তৈল বন্তিক্রিয়াতে প্রয়োগ করিলে মূঢ় 

বাতের মন্ুলোম, অর্শ, গ্রহণী-দোষ, আনাহ, বিষম-জ্বর, এবং কটি 

পৃষ্ঠ উরু ও কোষ্ঠ-স্থানে আশ্রিত বাত-রোগ আরোগ্য হয়। 

বচ পদ্মমূল কুষ্ঠ এলাইচ মদ্ন-ফল দেবদারু সৈম্ধব লবণ কাকোঁলী 
ক্ষীরকাকোলা যষ্টিমধু মেদ মহামেদ রাজবৃক্ষ পাঠা জীবক জীবস্তী 
ভাগী চন্দন কট্ফল সরল-কাষ্ঠ অগুরু বি্ব বাল! অশ্বগন্ধা 1ধড়ঙ্ক 

আরগ্থধ শ্যাম! ত্রিবুৎ পিগ্লল ও খদ্ধি এই সকলের কন্ক ছুগ্ধ 

ও পঞ্চমূলীর রস সহ তৈল পাক করিবে (১)। এই তৈলের 

শ্লেহ-বস্তি প্রয়োগ কর! গুল আনাহ অগ্নিমান্দ্য অর্শ গ্রহণী মুত্ররোধ 

এবং বায়-রোগে প্রশস্ত । 

চিত্রক আতইচ পাঠ। দণ্তী বিন্ব বচ সরল কাঠ অংশুমতী রান! 

নীলিনী চতুরর্ল চই যমাশক্ কাকোলী মেদ মহামেদ দেবদাক 

জীবক খষভক পুনর্নবা অজগন্ধা শতমূলী রেণুকা অশ্বগন্ধ। মপ্তিষ্ঠা 

€১) স্বেহপাকের বিধন[ন্ুুমারে তেল পাক কাঁববে। যে হুলে দ্রব্যের পারমাণ 
ন| থাকে, সে স্থলে ন্নেহণ।কেন বিধান অবলম্বন করিবে। 



২৫৮ স্থশ্রুত। 

শঠী কুষ্ঠ, ইহাদিগের কক্ষ ও হুদগ্ধ সহ তৈল পাক করিবে। এই 
তৈল বায়-জন্য রোগে হিতকর | গৃধ্সী খঞ্ত কুজ আন্যবাত মুত্রকচ্ছ 
€ উদ্বাবর্ত রোগে এবং মনদাগ্নি ও দুর্ধলের পক্ষে ,ইহ1 বস্তিকার্্যে 

ধ্রশত্ত । 

তূনিম্ব এরও পুনর্নব! রাক্স! দশমূল সহ ভার্গী দেবদারু বলা বাসক 
রোহিষ ষড়গ্রস্থা (শটা) গোরক্ষচাকুলে মুর্বা অশ্বগন্ধা গুলধ, 

সহচর হরিত্রা আতইচ কাকনাস! ভূমিকুগ্মাও যব মাঁষকলাই 

তিনী কোল ও কুল, এই সকলের কাথ, দুগ্ধ ও দৃগ্ধের চতুর্তণ 
তৈল ন্নেহ-পাকের বিধানে পাক করিবে । পরে তাহাতে জীবনীয়- 

গণের চূর্ণ প্রক্ষেপ (১) করিবে। উরুদ্বয় বায়-জন্ত দংহত হইলে, 
ত্রিক পার্খ অংশ মন্ত। শিরোগত বায়বিকারে এই তৈলের বস্তি 

গ্রয়োগ করিবে। 

জীবস্তী অতিবল1 মেদ কাকোঁলী ক্ষীরকাঁকোলী জীবক খষভক 

'অতিবিষা কৃষ্ণা (কটুকী) কাঁকনাসা (কেয়োঠ্যাড়া) বচ দেবদারু 
রাম্। মদন-ফল হষ্টিমধু সরল (শ্বেত তৃবৃৎ) ভীরু (শতমূলী) চন্দন 
স্বয়ংগুপ্ত (আাঁলকুশী-বীজ) শঠী শৃঙ্দী পৃষ্নিপর্ণী শ্তামালত! ইহাদিগের 
কনক, ঘ্বত তৈল ও দ্বৃত-তৈল একত্র যোঁগে যত, তাহার অষ্টগণ 

ছুগ্ধ পাক করিবে (২)। এই তৈল অন্ুবানে প্রয়োগ করিলে 
গুক্র অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হয়,'বাত-পিত্ত নাশ হয়, 'এবং গুল্ম ও আনাহের 

অত্যর্থ শাস্তি হয়। ইহা নন্তে ও শানে প্রযুক্ত হইলে স্বন্ধ-সন্ধির 
উপরিজাত রোগ সমস্ত আরোগ্য হয়। 

বষ্টিমধু বেণামুল দ্রাক্ষা' কটুকী উৎপল চন্দন শ্তামাঁলতা পদ্মকাষ্ঠ 

সুস্ত! কুট অতিবিষা ও বাল! এই সকলের কন্ক, ত্বত ও তাহার 

(১) অষ্টবর্গশ্চ পার্ণনে]ী জীবস্তী মধুকণুলা। জীবনীয়গণপ্রোক্তা জীবনীরগণ- 
থা ॥ 

(২) যথ1৮-তৈল ও ঘৃত প্রত্যেকে অদ্ধ শের করিয়া এক শেরঃ কক্-দ্রব্যের 

নমষ্ি এক পোয়া ও স্নেহের চতুণ্ডণ অর্থাৎ চারি শের ছুদ্ধ। 



সুশ্রুত । ২৫৯ 

চতুর্থাংশ তৈল এবং ঘ্বৃত-তৈলের একত্র যোগে পরিমাণে যত, তাহার 
অষ্টগুণ ছুপ্ধ পাক করিবে। এই তৈল ন্যগ্রোধাদি-গণের কাথ 
সহযোগে বস্তিকার্ধ্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দাহ অস্যগ্দর বিসর্প 

বাতরক্ত বিদ্রধি পিত্তরক্ত জর প্রভৃতি পিত্ৃ-জন্ধ রোগ সমস্ত নষ্ট 

হ্য়। 

মুণাল উৎপল শালুক নীলোতৎপল রক্তোৎপল চন্দন রক্তচন্দন 

ভূনিশ্ব পদ্মবীঞ্প কেন্তুর পটোল কটুক রক্ত গুন্ত্রা পর্পট বাসক নাগ- 

কেশর. ইহাদিগের কন্ক তৃণ মূলের রস ও দ্বিগুণ (তৈলের) ছুপ্ধ, 

এই সকল সহ তৈল পাক করিয়া বৃস্তিকার্য্যে নস্তে অভ্যঙ্গে ও পানে 

প্রয়োগ করিলে বহুবিধ পিতৃ-ন্ত রোগের শান্তি হয় । 

ত্রিফল। অতিবিষ। মূব্বা ত্রিবুৎ চিত্রক বাদক নিম্ব আরগ্বব যড় গ্রন্থ 

(ড্ুরকরঞ্জ) সপ্তপর্ণ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা গুড়চী কুটজ কটুকী কুষ্ঠ 
সর্প নাগর (শুগ্ঠ)), এই সকলের কন্ক সহ ও নুরসাদিগণের 

রসে আপ্লুত করিয়া! তৈল পাক করিবে । এই তৈল-পাঁন অত্যঙ্গ 
গণ্ডষ নস্ত ও বস্তি-কাধ্যে প্রয়োগ করিলে স্থলতা আলম্ত ক. 

গ্রভৃতি কফ-জন্য রোগ সমস্ত নাশ হয়। 

পাঠ। অজমোদ1 শাঙ্গষ্টা পিপ্পলী গজপিপ্পলী শুষ্ঠী শ্বেত-ত্রিবৃৎ 

অগুরু কৃষ্চ-চন্দন ভা্গী চব্য দেবদারু মরিচ এলাইচ হরীতকী কটুকা! 

পিপ্পলী-মূল কট্ফল,* এই সকলের কন্ক এবং বন্তী ও কণ্টক-(১) 
মূলের দ্বিগুণ ককাথ, এই সকলের সহ সর্ষপ বা এরও তৈল পাক 

করিবে । এই তৈল অন্ুবাঁসনে প্রয়োগ করিলে সকলগ্র্ষার কফ-জন্ত 

রোগের শান্তি হয়। 

বিড়ঙ্গ উদীচ্য-সিন্ুজ, শি» কুড় দেবদাঁরু মেদ মহামেদ হষ্টিমধু 

শ্তামালতা নিচুল শুষ্ঠী শতমূলী নীলিনী রাস্ন। কদলী বাসক রেণুক! 
বিদ্ব অজমোদ। পিপ্পলী দত্তী চব্য রানবৃক্ষ, এই সকলের কন্ধ সহ 

(১) হুত্রন্থানে গণ-বর্ণন। জষ্টব্য। 
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মুফকাদিগণের সার তৈল বা এরও তৈল পাক করিয়া অন্থবাসন 

প্রয্নোগ করিলে ল্লীহ! উদ্দাবর্ভ বাতরক্ত গুল্স আনাহ ও কফ-জন্ 

রোগে গ্রমেহ শর্করাশ্মরী ও অর্শ আরোগ্য হয়। দেহ সংশোধিত 
ন। হইলেও অর্থাৎ অগ্জে বমন বিরেচন গ্রায়োগ না! করিয়াও সকল 

কালেই এই তৈলের অন্বামন প্রয়োগ কর! যায়। রুক্ষ অতিশয় 

বায়ূ-বিশিষ্ট দেহ হইলে, ছুই তিনবার অন্ুবাসন প্রয়োগ করিয়া শরীর 

শ্সিপ্ধ হইলে নিরঢ় বপ্ডি প্রয়োগ করিবে । দেহ শিপ্ধ না হইলেও 

অতিপীড়িতের স্থলে উক্ত তৈল-নহযোগে গাঢ় করিয়া নিরূঢ়, বস্তি 

প্রয়োগ করিবে। রর 

রাত্রিকালে বস্তি প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে দোষ উতক্লিট হইয়! 

শেহ-বীধ্য সহযোগে আধ্মান গৌরব ওজ্বর জন্মায় । দোষ বা অম্ন- 

রস অগ্রি-স্থানে গত হুইলে দেহের শ্রোতমুখ বিবৃত হইয়া তাহাতে 

স্লেহ-বীর্য্য গমন করে । পিত্তের আধিকা, কফের ক্ষয়, বা বাতরোগে 

রুক্ষ হইলে অথবা উষ্ণ কাল হইলে রাত্রিকালে অন্ুবাসন বা আস্থা- 

পন প্রয়োগ করিবে । উষ্ণকালে বা পিভ্তাধিক্যে দিবাভাগে প্রয়োগ 

করিলে দাহ প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে । অতএব এ স্থলে সন্ধ্যাকালে 

প্রয়োগ করিবে । ন্সেহ-পান অধ্যায়ে যে সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে 

তাহ পরিত্যাগ করিতে হুইলে শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে, এবং 
শ্রীক্ম প্রাব্ট ও শরৎকালে দিনাস্তে স্নেহ প্রয়োগ কর্তব্য । বায়, 

আধিক্যের স্থলে অহোরাত্রের মধ্যে যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা 

যায়। রোণের তীত্র অবস্থায় জীর্ণান্ন ব্যক্তিকে ভোজন করাইয় 

অন্থবাসন প্রয়োগ করিবে। অভুক্ত ব্যক্তিকে কদাচ স্নেহ প্রয়োগ 

করিবে না, তাহাতে কোষ্ঠ-দেশ শূন্য ও:বিশুদ্ধ থাক! প্রধুক্ত স্নেহ উর্ধে 

গমন করে। আর্পাণি ব্যক্তির পক্ষেও ভোজনান্তে অন্ুবাসন- 

প্রয়োগ বিধেয় ॥। অন্ন বিদদ্ধ হইলে নেহ-প্রয়োগের দ্বারা জর হয়" 

অতিশয় ন্েহ-যুক্ত অন্ন ভোজন করাইয়া অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে 
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না। ভোজন ও অনুবাসন ছুইপ্রকার ন্সেহ গ্রয়োগ করা হইলে 
মদ ও মূচ্ছা জন্মায়। কক্ষ অন্ন ভোজন করিলে বল ও বর্ণ নাশ 

তয় । অতএব যুু্ত-মত ম্নেহ ভোজন করাইয়া ব্যাধি অনুসারে যৃষ 
ক্ষীর ব মাংস রস সহ অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে । বস্তি-ক্রিয়াতে 

প্রয়োজ্য ওষধের যেরূপ পরিমাণ বল হইয়াছে, স্নেহবস্তিতে তাহার 

চতুর্থাংশ ন্যুন পরিমাণে ব্যবহার করিবে । অন্নবাঁসন প্রয়োগ করিতে 

হইলে, প্রথমতঃ অভ্যঙ্গ ও উষ্ণ জলে শ্বেদ প্রয়োগ করিয়। যথাশাস্ত্ 

[ভাজন ও চংক্রমণ করিবে । তদনন্তর পুরীষ ও মুত্র পরিত্যাগ করাইয়! 

স্নেতনস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগের বিধান পর অধ্যায়ে নিরঢ়ো- 

পএণমে বলা যাইবে । তদন্ুুসারে শ্নেহবস্তি প্রয়োজিত হইলে বাকশত- 

কালমাত্র উত্থান-ভাবে থাকিবে । সর্ধ দেহ প্রসারিত হইলে স্সেহবীর্য্য 

দেহে সঞ্চারণ করে। প্রয়োজিত স্নেহ শরীরের অধোভাগ হইতে 

উদ্ধে তাড়িত করিবার নিমিত্ত উথ্থান-ভাবে থাকিয়া তিনবার 

নিতম্বদ্ধয় উত্ক্ষেপণ করিবে । এইরূপে বস্তি প্রণিহিত হইলে বিস্তীর্ণ 
শষ্যায় স্থিরভাবে শয়ান থাকিবে, অধিক বাক্য কহিবে না। শতমুলীর 

রস ও সৈন্ধব চূর্ণ সহযোগে ঈষদুষ্ণ করিয়া স্সেহবস্তি প্রয়োগ করিলে 
সহস1 সচ্ছন্দে নির্গত হয়। অতিশয় উষ্ণতা ব1 তীক্ষত। প্রযুক্ত বায়ু- 

কর্তৃক পীড়িত ভইয়!, অনুবাসিত স্নেহ এককালে বায়ু সহকারে নির্গত 

হয় অথবা! পরিমাণের” আধিক্য প্রযুক্ত বা গুরুত্ব প্রযুক্ত নির্গত হইলে, 

পুনর্বার অল্প পরিমাণে ন্নেহের বস্তি প্রয়োগ করিবে । কারণ দেহ- 

মধ্যে না থাকিলে কথন দেহ নিগ্ধ করিতে পারে না” হীন মাত্রায় 

অন্বাসিত হইলে দাহ ক্রম ও প্রবাহ লন্মায়। বস্তি প্রয়োগ করিলে 

দাহ প্রভৃতি যাতন! ব্যতিহুরকেঞ্যাহার পুরীষ ও বায়ু সহযোগে স্নেহ 
পুনব্বার দেহ হইতে শী নির্গত হয়, তাহাকেই সম্যক অন্ুবামিত 

বল। যায়। স্নেহ ্রত্যাগত হইলে পর বদি ভূক্ত অন্ন পরিপাক হইয়! 

ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তবে লঘু অন্ন সেবন করিবে । পরান প্রাতঃকালে 
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ধান্তক শুঠী সহযোগে পাঁক কর! উষ্ণ জল পান করিবে, তাহাতে 
অগ্নির দীপ্তি হয় ও অন্নে রুচি জন্মে। এই বিধান অনুসারে ছয় 

সাত আট বা নয় বার শ্লেহবন্তি প্রয়োগ করিবে ও তাহার মধো মধ্যে 

অর্থাৎ প্রতিবার প্রয়োগের পর ও দ্বিতীয়বার প্রয়োগের পুর্বে নিরূঢ় 

বস্তি প্রয়োগ করিবে । প্রথম বস্তির দ্বারা বস্তি ও বজ্ষণ দেশ নিগ্ধ হয়। 

দ্বিতীয় বস্তির দ্বারা উদ্ধগত বায়ুর শান্তি হয়। তৃতীয় বস্তির দ্বার' 

বল ও বর্ণ জন্মে । চতুর্থ বন্তির দ্বার! রস, পঞ্চম বস্তির দ্বার রক্ত, 

ষষ্ঠ বস্তির দ্বারা মাংস, সপ্তম বস্তির দ্বারা মেদ, অষ্টম বস্তির "দ্বারা 

অস্থি ও নবম বস্তির দ্বার মজ্জ! নিদ্দোষ হয় । এইরূপে অষ্টাদশ 

বস্তি প্রয়োগ করিলে শুক্রগত সমস্ত দোষের শাস্তি হয়। এইরূপে 

অষ্টাদশবার করিয়া বস্তি-প্রয়োগ করিলে হস্তি-তুল্য বলশালী, অশ্ব-তুল্য 
বেগবান্, দেব-তুল্য বিগতগাঁপ, শ্রুতিধর ও সহস্র বৎসর আয়ু-বিশিষ্ট 
হয়। শ্নেহবস্তি বা! নিরূঢ় বস্তি ইহা্দিগের কোন একটী অধিকতর 
অভ্যাদ কর্রিবে না। ন্বেহবস্তির আধিক্যে অগ্রিমান্দ্য ও কফের 

উতক্লেশ, এবং নিরূঢ় বস্তির দ্বার! বাযু-বৃদ্ধি হয়। অতএব স্রেহবস্তি 

প্রয়োগের পর নিরূঢ় বস্তি এবং নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগের পর শ্নেহবন্তি 

প্রয়োগ করিবে । ইহাতে পিত্ত বা কফের উতরেশ এবং বায়-জন্ত 

কোন বেগ জন্মে না । ক্রক্ষ ও অত্যর্থবায়-বিশি্ হইলে প্রতিদিন 

শ্নেহবন্তি প্রয়োগ করা যায়, অন্ত স্থলে অগ্নিমান্দোর আশঙ্কা প্রযুক্ত 

তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করা কর্তব্য । রুক্ষদেহে অল্প পরিমাণে 

শ্নেহবস্তি সকল"কালেই প্রয়োগ করা যায়। 

অতঃপর স্নেহ-বস্তি-ব্যাপৎ বল! যাইতেছে । যদি কোষ-দেশে 

বায় প্রভৃতি সমস্ত দোষ বলবান্ থাকে; ও তাহাতে অল্প-বীর্ধ্য-বিশিষ্ট 
স্েহ-অন্ত পৃথখ্বিধ উপদ্রব জগ্ঘায়, তাহ] নিবৃত্তি পার না। স্সেহ কোষ্ঠ- 
মধ্যে বায়,জন্য অভিভূত থাকিলে মুখে কষায় রস হয়, ও জুত্তণ 

বেপখু ও বি্ষমজ্বর প্রভৃতি বাধুজন্য রোগ জন্মায়। পিত্ত কর্তৃক 
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অভিভূত থাকিলে মুখ কটু হয়, এবং দাহ তৃষ্ণা! জ্বর ও ধর্ম হয়, এবং 
নেত্র মূত্র ও অঙ্গ পীতবর্ণ হয়। শ্মেম্স! কর্তৃক অভিভূত হইলে লালা- 
আব মুখের মধুরতয|, গৌরব বমন, কষ্টে উচ্ছ্বাস, শীতজ্বর ও অরুচি, এই 

সকল উপদ্রব জন্বে। স্নেহ পূর্বোক্তর্ূপে কোনপগ্রকারে দোষাভিভূত 

হইলে, দোষ অনুসারে শননীয়-দ্রব্যের বস্তি প্রয়োগ করিবে । অতি- 

শয় ভোজন কর! প্রযুক্ত ভুক্ত দ্রব্য কর্তৃক অভিভূত হইয়া যদি দেহ 

হইতে স্নেহ নির্গত ন1 হয়, তবে আমাশয়ের গুরুত্ব, শূল, বায়র রোধ, 
' হ্বৎপীড়া, মুখের বৈরগ্ত, শ্বাস মুচ্ছা ভ্রম ও অরুচি, এই সকল উপদ্রব 

জন্মে। এ স্থলে উপবান ও তদনভ্তর অগ্নির দীপ্তিকর বিধান অবলন 

করিবে । অসংশোধিত দেহে স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে 

যদি নির্গত ন! হয়, তবে অঙ্গদাদ আখ্ান শৃল শ্বাস ও পকাশয়ের 
গুরুত্ব, এই সকল উপদ্রব জন্মে । ইহাতে নিরূঢ় বস্তি গ্রয়োগ করিবে । 

এবং অতিশর তীক্ষ ওষধ সহ স্বেহ পাক করিয়া অন্ুবাসনে প্রয়োগ 

করিবে । সংশোধিত দেহে বস্তিকর্তৃক শ্নেহ দেহ মধ্যে দূরে নিঃক্ষিপ্ত 

হইলে, গাত্রে স্নেহ দুষ্ট হয়, এবং সকল ইন্দ্রিয়ের উপলেপ ও অবসাদন 
হয়, মুখে শ্নেহ-গন্ধ ও কাস শ্বাস অরুচি প্রভৃতি ডপদ্রব অন্মে। সে 

স্থলে অতিপীড়িতের স্তায় আস্াপন প্রয়োগ কর্তব্য । স্বেদ প্রয়োগ 

বা দেহ সংশোধন না করিয়া অল্প-পরিমাণ স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে, 

অথব। স্নেহ শীতল বা *্মৃদু-গুণ-বিশিষ্ট হইলে, দেহ হইতে প্রত্যাগত 

হয় না, তন্বার। মন্দ প্রবাহ জন্মে, এবং বিবন্ধ গৌরব আধখ্মান ও 

পক্শয়ে শুল, এই সকল উপদ্রব ঘটে । এ স্থলে শীত্রআস্থাপন ও 

পরে অন্থুবাসন প্রয়োগ করিবে। অন্ন-ভোজন-শীল ব্যক্তিকে অল্প- 

পরিমাপ বা মন্দ-গুণ-বিশি সে প্রয়োগ করিলে, মে ন্নেহ পুনর্বার 

নিঃস্থত হয় না, তাহাতে ক্লান্তি ও উৎরেশ জন্মে ও দেহের স্ফু্ি 

থাকে না। তাহাতে শোধনীয় দ্রব্যের কাথে আস্থাপন, ও সেই 

ক্ষাথে নেহ পাক করিয়। অন্থবাসন প্রয়োগ করিবে। বস্তি প্রযুক্ত 



২৬৪ স্থশ্রুচত । 

হইলে পর যদি সমস্ত দিবা-রাত্রি গতে স্সেহ পুনর্বার নির্গত হয় ও 
তন্বার| কোন ক্লেশ না জন্মে, সেই বপ্তিপ্রপোগই অতিশয় গুণকারী। 
ন্নেহ যদি নির্গত না৷ হইয়া জীর্ণ হইয়। যায়, তাহাতে অতি অন্ন ফল 

দশে । শ্নেহবস্তি প্রবুক্ত হইয়া যদি দেই স্্েহ পুনর্ধার নির্গত ন। 

হয়) সমস্তই বা তাহার কিয়দংশ রুদ্ধথাকে ও তাহাতে কোন উপদ্রব 

ন1 জন্মে, তবে তাহা রুক্ষ-জন্ত রুদ্ধ থাক। জানিবে, তাহাতে কোন 

প্রতিকার আবণ্তক করে না। দিবা-রাত্রের মধ্যে স্নেহ গ্রত্যাগত 

ন। হইলে সংশোধন প্রয়োগ করিবে, আর দ্বিতীয় বার স্নেহ প্রয়োগ 

বিধেষ নহে। ৮ 

অতঃপর উত্তর বস্তির বিধান বলা যাইতেছে । রোগীর অস্কলির 

চতুর্দশাঙ্থুলি-পরিমিত দীর্ঘ, মালতী-পুশ্পের বৃত্তের স্তায় অগ্রভাগ, 
এবং সর্ষপ-নির্গম-যোগ্য ছিদ্র, উত্তর-বস্তি-প্রয়োগে এইরূপ নল 
ব্যবহার করিবে। কেহ কেহ মেছু-নলের অসমতুল্য-পরিমিত নলই 

প্রশস্ত বলেন। উত্তরস্থিতে ন্নেহের পরিমাণ এক কুঞ্চ। রোগী 

পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যুন হইলে বিবেচনা-সঙ্গত স্বেহ-মাত্র। প্রয়োগ 
করিবে। স্ত্রীলোকদিগের অপত্যপথের চারি অঙ্গুল অন্তরে মৃত্রনালী। 

তাহার ছিদ্র-পরিমাণ মুদগ-তুল্য ও দশান্ুল দীর্ঘ। উত্তর-বাস্ত 

প্রয়োগ করিতে হইলে অপত্য-পথে চারি অঙ্গুল ও মুত্রনালী মধ্যে 
ছুই অঙ্গ,ল, অল্প বয়স্ক! কন্যা হইলে এক অঙ্গ নল প্রবিষ্ট করিবে । 

এ স্থলে রোগীর স্বীয় অঙ্গ,লির পরিমাণই গ্রাহ্া। হস্ত অঞ্চলি-বন্ 

করিলে অঙ্জুলির মুল পর্যয্ত যত স্পেহ ধরে সেই পরিমাণ স্নেহ এ 

স্থলে ব্যবহার্য ৷ গুরভ্র বা শৃকরের বস্তিই এ স্থলে প্রয়োজ্য, অভাবে 
পক্মাদিগের গলদেশের চর্ম, তদভাবে, হব্তিণের পায়ের চন্দ বা অন্য 

কোনপ্রকার কোমল চর্ ব্যবহার্য । রোগীকে প্রথমতঃ স্বিপ্ধ ও 

শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া ঘ্বত হুপ্ধ সহ যথাশক্তি অনুসারে যবাগড পান 

করাইবে। অনন্তর জান্গু পরিমিত স্থানে" পৃষ্ঠ দেশ রাখিয়! 
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(মর্থাৎ উপবিই-ভাঁবে) এবং ৰস্তি ও ষুর্ধি, ছেশ উষ্ণ তৈলে অত্যন্ত 

করিয়া! মেঢু নলে প্রন্ব্ট করিবে (১)। তানস্কর মেদুমধ্যে অশ্রে 
শলাকার দ্বার! অন্বেষণ করিয়া! পরে স্বতাত্যন্ত শলাক! ছয় অঙ্গ,ল পরি” 
মাণে অল্প অল্প প্রবিষ্ট করিবে। বস্তি প্রয়োগ করিয়া পুনর্বার নেত্র 
অল্প অল্প নির্গত করিবে। স্ষেহ প্রত্যাগত হইলে অপরাহূ-কালে হগ্ধচ 

যূষ বা মাংস-রদ সহযোগে পরিমিত মাত্রায় ভোজন করাইবে। এই 

নিয়ম অনুনারে তিন কি চারি বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। স্ত্রী- 

লোকদ্দিগকে প্রয়োগ করিতে হইলে উত্তানভাবে. শয়ান করাইয়া! ও 

জানুদ্ব় উর্ধাভাবে রাখিয়া প্রয়োগ করিবে । গর্ভাশয় বিশোঁধনের 
জ্ঞন্য ত্রিকর্ণিক-বিশিঞ্ নেত্রের দ্বারা যোনিমধ্যে দ্বিগুণ-পরিমিত স্নেহের, 

বন্তি প্রয়োগ করিবে । উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিলে. স্নেহ যদ্দি প্রত্যা- 

গত ন হয়, তবে শোধনীয়-গণ-সংযোগে পুনর্ধার বস্তি প্রয়োগ 

করিবে, অথব। গুদমধ্যে শোধনী-যুক্ত বস্তি প্রয়োগ করিবে, বা বস্তি- 

দ্বারে এবরী প্রবিষ্ট করিবে, কিন্বা মুষ্টির দ্বারা নাভির অধোভাগে বল- 
পুর্্বক পীড়িত করিবে । অথবা আরথধের পত্র নিগুও্ী-রস 
গোমূত্রে পিষিয় সৈদ্ধব সহযোগে বর্তি নিম্মাণ করিবে। বর্তি-গ্যুক্ধ 
স্নেহ নির্গত করিবার কারণ এলাইচ বা সর্ষপ্াকার বর্তি শলাকার দ্বার! 

প্রয়োগ করিবে । গৃহ-ধূম বৃহতী পিপ্পলী ও সৈন্ধব ও গুণী, শুক্ত 

গোমূত্র ও স্থুরা সহ পেষণ করিয়। বর্তি নির্্াণপুব্বক পুর্বোক্ত নিয়মে 

গ্রয়োগ করিবে । . বস্তিদেশে দাহ জন্তিলে মধু ও শর্করা! শীতল 
মধূদক সহযোগে, ও ক্ষীগ-বৃক্ষের কাথ শীতল ছদ্ধ সহষোগে বস্তি 
প্রয়োগ করিবে । 

দৃষিত শুক্র বাঁ শোণিত, মুক্ঘাত, অন্য কোন মুত্রদোষ যোনি- 
রোগ শুক্রোৎথসেক শর্করাশ্মরী বস্তি-শূল বজ্ষণ-শূল ও মেদ্রশুলঃ এই 

মস্ত রোগ, এবং মেহরোগ ভিন্ন অন্তান্ত ঘোরতর বাস্তজ্বাত রোগ 

6১) মেছু নলে দৃঢ় ও খুতৃত হহলে হাই বল! যায়। 

২৩ 



২৬৬ ভুঞ্রেত । 

উত্তর বস্তির দ্বার। আরোগ্য হয়। জম্যক্ প্রয়োজিত হইলে অথবা 
ব্যাপদ্ ঘটিলে স্নেহ রন্তির ন্তার় সকল লক্ষণ উত্তর-বস্তি-প্রয়োগেও 

ঘটে। 
ই ই 

 অস্টাত্রিংশ অধ্যায়। 

নিরূঢ-ব্তি-প্রয়োগ । 
অনুবাসন-প্রয়োগের পর আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অত্যঙ্গ গু 

গ্থেদ প্রয়োগ করিয়! পুরীষ মূত্র ও বাঁয়র বেগ পরিত্যাগপুরর্বক মধ্যাক্র- 
কালে পবিত্র গৃহে, বিস্তীর্ণ ও উপধান-রহিত এবং শ্রোণিদেশ উত্তম- 
রূপে বিন্যস্ত হয় এরূপ শব্যায় বাম পার্খে শয়ন করিবে । রোগী ভুক্ত 

দ্রব্য পরিপাকের পর দক্ষিণ' শক্তি আকুঞ্চিত ও বাম শক্তি প্রসারিত 

করিয়া, প্রদুন্প মনে বাক্য সংযত করিয়া থাকিবে। তদনস্তর বাম 
পাদের উপরিভাগে নেত্র স্থাপন করিয়৷ দক্ষিণ পাঁদের অঙ্গ-্ঠ ও দ্বিতীক্ক 
'অঙ্গুলির দ্বারা নেত্রের কর্ণিকা চাপিয়! রাখিবে, এবং বাম হস্তের 

কনিষ্ঠ! ও অনামিক1 নামক অঙ্গ,লিদ্ববের দ্বারা বস্তির মুখের অদ্ধভাগ 

সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যম প্রদেশিনী ও অঙ্গষ্ঠ নামক অঙ্গ,লিত্রয়ের দ্বার! 
অপর অদ্ধ মুখ. বিবৃত করিয়া বস্তিমধ্যে ওষ্বধ পুরণ করিবে । ওষধ 

পূরণ করিতে বস্তি অধিক আয়ত বা সঙ্কুচিত ইইয়া ন। যায়, তাহার 

মধ্যে বুদুদ না জন্মে, অথবা বায় না থাকে। এইরূপে বস্তিমধ্যে 
গঁষধ পুরিত হইলে, যে পর্যন্ত ওঁষধ পুর্ণ, হইবে তাহার অন্তভাগ 

সুত্রের ছুই তিন বেষ্টনীর দ্বার! বন্ধন করিবে। অনস্তর দক্ষিণ হস্ত 
উত্তোলিত করিয়া! বন্তি ধারণ করিবে এবং বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গ,লি 
ও প্রদেশিনীর দ্বারা নেত্র ধারণ করিয়! বৃদ্ধাল-ের দ্বার তাহার 
গ্বতাক্ত মুখ আচ্ছাদনপূর্বক ঘ্ৃতাক্ত মল-দ্বার মধ্যে প্রবিষ্ট করিবে। 

পৃষ্ট-বংশের সমরেখা পর্যন্ত দূরে নেতরের কর্ণিকা পর্যন্ত মঞ্চালিত 
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করিয়া রোগীকে স্থিরভাবে গ্রহণ করিতে কহিবে। বাম হস্তে বস্তি 

ধারণ করিয়। দক্ষিণ হস্তে প্রয়োগ করিবে । প্রয়োগ এক-কালে 

করিবে, তাহাতে এদ্রুত বা বিলম্ব নএ হয়। তদনস্তর বস্তি অপনীত 

করিয়। ত্রিংশৎ মাত্রা (১)'কাল উপেক্ষা করিয়া রোগীকে উঠিতে 

কহিবে। উষধ-দ্রব্য প্রত্যাগত হইবার কারণ রোগীকে উৎকট-ভাৰে 
বপাইবে। নি দ্রব্য প্রন্াগমনের কাল এক মুহূর্ত । 

এই নিথ্ম অনুসারে ছুই তিন বা চারি বার বস্তি-প্রয়োগে সম্যক, 

মিরঢুলক্ষণ হইলে (২) বস্তি-প্রয়োগে নিবৃত্ত হইবে । নিরূঢ়-লক্ষণের 

বরং হীন হওয়! ভাল। বিশেষতঃ*ন্ুকুমার ব্যক্তির পক্ষে হীন .ক্রমই 
হিতকর। বস্তি-প্রয়োগে যাহার অল্প বেগে মল বায়, নির্গত ন। হয়, 
তাহাকে ছুনিরঢ় বলিয়! জানিবে। তাহার মুত্ররোগ অরুচি ও 

জড়তা! দোষ জন্মে। অতি-বিরেচনের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে 

মে সকল অতি-বিরেচনের স্থলেও ঘটে । ধাহার পুরী পিত্ত কফ 

ও বায়, ক্রমান্বয়ে নির্গত হইয়! দেহ লঘু হয়, তাহাকে সনির বলয়! 
জনিবে। নিব হইলে স্নান ও ভোজন করাইবে। পিত্ত শ্লেশ্বা 

ব৷ বায়-জন্য রোগে যথাক্রমে ক্ষীর যূষ বা মাংস-রস সহযোগে ভোজন 

করাইবে। অথব। সকলগ্রকার দোষেই মাংস-রস সহযোগে ভোজন 

করাইবে। দোষ অগ্নি অনুসারে তিন ভাগ হীন, অর্ধ-ভাগ-হীন, 

চভুর্থাংশ-হীন, পরিমাণে ভোজন করিবে। তদনস্তর দোষানুসারে 

নেহ-বস্তি প্রয়োগ করিবে । আস্বাপন ও স্নেহ-বস্তি সম্যক্রপে 
প্রয়োজিত হইলে মূনের তুষ্টি, দেহের জিগ্ধতা! ও ব্যাধির নিগ্রহ এই 
সকল লক্ষণ জন্মে। যে দিবদ আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, সে দিবস 
বায়, কর্তৃক অতিশয় অনিষ্টের সম্ভাবনা, অতএব রোগীকে সে দিবস 

পাপ পপ 

(১) দতরিংশৎ মা মারা” রিংপহ্থাক) কহিতে যে বিলম্ব হয়। 
(২) বন্তি-প্রয়োগের হীন লক্ষণ ও অতিক্রমের লক্ষণ পঞ্চত্রিংশং অধ্যায় ডরষ্টব্ 

ব্ব্য | 



৬৮. নুশ্ুত ॥ 

মাংস-রস সহ অন্ন ভোজন করাইবে, ও অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে। 

তদনস্তর অগ্নির দীপ্তি ও বায়র গতি বিবেচন| করিয়া কোষ্ঠ দেশ 

অন্নের দ্বারা উপন্তন্ধ থাকিলে ,ন্নেহ-বস্তি প্রয়োগ, করিবে । মুহুর্ত- 
মধ্যে নিরূড়ের দ্রব্য প্রত্যাগত না হইলে, ক্ষার মূত্র বা অল্ন সংযুক্ঞ 

তীক্ষ নিরূঢের দ্বারা শোধন করিবে । নিরছের দ্রব্য অধিক কাল 

দেহ-মধ্যে বদ্ধ থাকিলে বায়, কুপিত হইফ়। বিষ শূল অরতি জর 
আনাঁহ ও মৃত্যুও ঘটে। ভোজনাস্তে আস্থাপন প্রয়োগ বিধেয় নভে, 

তাহাতে বিশ্ুচিক। ব! দারুণ বমন রোগ জন্মায় এবং সকল. দোষ 

কুপিত হয়। অতএব অভুক্ত অবস্থাক্স আস্থাপন-প্রয়োগ কর্তব্য । 
জীর্ণান্ন ব্যক্তির আশয়ে দোষ সমস্ত প্রকাশিত-ভাবে অবস্থিতি করে, 

ভোলনের দ্বার প্রপীড়িত না হইলে তাহার! সহজেই নিঃশোধিত 
হয়। আস্থাপন কর্তৃক ভুক্ত দ্রব্য আশয়-মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

হইলে অগ্নির দ্বার! উত্তম পরিপাক হয়না। অতএব অতুক্ত অব- 

স্থাতেই আস্থীপন দেওয়1 কর্তব্য । অবস্থা বিবেচনা করিয়৷ নিরহের 
ক্রম নিরূপণ .করিয়! প্রয়োগ করিবে। দেহ হইতে মল অপকর্ষিত 
হইলে দোষ বল্লবান্ থাকিতে পারে ন!) 

ছপ্ধ অশ্নরস ও মুত্র ন্নেহ কাথ রস লবণ ফল মধু শতমূলী সর্ষপ বচ 

এলাইচ ত্রিকটু রান্না সরল দেবদার হরিদ্রা যষ্টিমধু হিঙ্গু কুষ্ঠ শোধনী* 
বর্ণ-স্থিত দ্রব্য-সমূহ কটুকী শর্কর! মুস্তা বেণামুল চন্দন শঠী মঞ্রিষ্। 
মদনফল চণ্ড ত্রায়মাণা (বন-ভাদুলিয়া) রনাঞ্জন, বিদ্বফলের সার 

যমানী প্রিয়ন্ু“কুটজ ফল, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, জীবক খষভক, 
মেদ মহামেদ খদ্ধি বৃদ্ধি ও মধুলিকা, এই বর্গের মধ্যে যে যে দ্রব্য 
পাওয়! যায়, নিরূট়ে প্রয়োগ করিবে" ক্ষ স্ব অবস্থায় নিরঢ়ে যে 

পরিমাণ কাথ প্রয়োগ করিবে তাহার পঞ্চভাগ স্নেহ, পিত্তে ষষ্ঠ ভাগ 

এবং কফে অষ্টম ভাগ স্নেহ, একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। সান্নি- 
পাতিক কন্ধের অষ্টম ভাগ শ্সেহ ও €সই পরিমাণ লবণও প্রয়োজ্য। 
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মধু গোঁমুত্র ফল হঞ্ধ অমন .মাংস-রস ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী 
নিরূঢ প্রয়োগে যুক্তি অন্থপাঁরে কল্পনা করিবে । এবং কন্ধ ন্নেহ ও 
কষায়ের উদ্ভেখ নু! থাকিলে যুক্তির দ্বারা কোন একটাকে গ্রহণ 
করিয়া পুর্বব্ত মধু মৃত্রাদির সহিত সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে । 

অক্ষ (২ তোলা) পরিমাণ সৈন্ধব' ছুই প্রস্যতি মধুর সহিত. পাত্রে মন্থন 
করিবে। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাতে স্নেহ সংযোগ করিয়া মন্থন করিবে । 

সম্যকরূপে মথিত হইলে তাহাতে ফলকক্ক প্রদান করিবে। তদনস্তর 

অবস্থানুসারে যে সকল দ্রব্য বিহিত, তাহার নিরূপিত ভাগে গ্রহণ- 

পূর্বক হুল্মূপে পিবির৷ গভীর পাত্রে সকল .একত্র মিশ্রিত করিয়। 
লৌহ্- দব্বার দ্বারা মন্থন করিবে । অধিক তরল বা অধিক গাঢ় ন! 
হয়। তাহাতে দোষান্থপারে কষায় রস ক্ষীর অল্প এবং মূত্র, এই 
পাঁচটার পচ প্রস্থতি দিবে |" 

অতঃপর দ্বাদশ প্রস্থতি পরিমিত বস্তির বিধি বলা যাইতেছে । 
অক্ষ-পরিমিত দৈন্ধব, ছুই প্রস্যতি মধু, একত্র মথিয়া তিন প্রস্যতি 
স্নেহ তাহাতে দিয়! পুনর্বার মন্থন করিবে ।* সকল মিশ্রিত হইলে 

এক প্রন্থতি কন্ক এবং চারি প্রস্ততি কষাম্ন এবং অবশেষে প্রক্ষেপ- 

প্রব্য ছুই প্রস্যতি দিবে। এইরূপে বস্তি-প্রব্য দ্বাদশ প্রস্থতি পরিমাণে 

কল্পনা! করিবে। পূর্ণ মাত্রায় এই পরিমাণ। মাত্র! কম হইলে সেই 
অনুসারে প্রস্থতিও কর্ম হইবে ।"' এইরূপে সৈন্ধব হইতে দ্রব দ্রব্য 
পধ্যন্ত দ্রবা সহযোগে নিরূঢ-বস্তি কল্পনা! করিতে হইলে তাহাদিগের 

পরিমাণ বন্দ অন্ুপারে কল্পনা করিতে হইবে। | 

অনন্তর বস্তি-বিভাগ বলা যাইতেছে । দোষ অনুসারে প্রযুক্ত 

হইলে ইহাতে নানাবিধ প্রাগে্গ শান্তি হয়। আরগ্থব এরও পুন- 
বা অশ্বগন্ধ। হরিদ্রা তেজপত্র পর্চমূলী বল) রান। গুলঝ দেবদাঁক, 

ইহাদিগের চতু্থংশ অবশিষ্ট কাখে, এই অধ্যায়ে পুর্কবোঘিখিত মদন 

হইতে কুটগ পর্যন্ত. আটটা দ্র" সংঘোগ করিবে। তদনস্ত্ পিপ্ননী 
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মুখ! মৌরি সৈশ্কব গুল শ্িয়ঙ্গ বষ্টিমধু রসাগ্তন বচ এই সকলের খন্ 
ও মধু প্রভৃতি সংযোগ করিয়। ঈষছুষ্চ থাকিতে আঁস্থাপনে প্রয়োগ 

করিবে। ইহাতে পৃষ্ঠ উরু ও ব্রিকদেশের বেদনা, অশ্মদী, পুরীষঃ 
মুত্র ও বাঁযুর অবরোধ গ্রহণী, বাযু'জন্ত অর্শরোগের শার্যন্ত হয় এবং 

রক্ত মাংস ও বলবৃদ্ধি হয়। 
গুড়,চী ত্রিফলা রান! দশমূল এবং বল! ইহাদিগের ক্কাথ, এবং 

প্রিয়ঙ্ু রসাঞ্জন সৈন্ধৰ শোল্ফা বচ পিপৃপলী যমানী কুষ্ঠ বিন্বপেশী 

একত্র চূর্ণ ছই তোলা, মদন-ফল-চুর্ণ চারি তোলা, গুড় মধু তৈল স্বত দুগ্ধ 
শুক্ত কাঞ্জিক দধিমস্ত একত্র আলোড়িত করিয়া মুত্রযোগে আস্থাপনে 
প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বার! তেজ বর্ণ বল উৎসাহ বীর্ধ্য অগ্নি ও 

প্রাণ বৃদ্ধি হয়, সকলপ্রকার বাঘুন্ত রোগের শাস্তি হয় এবং বয়ং- 
স্থাপন" হয় । .. 

কুশাদি পঞ্চমূল ত্রিফল! উৎপল বাসক শ্তামালতা৷ বেণামুল মঞ্জিষঠা 
রা। রেণুক পরূষক, এই সকল দ্রব্য পালিকা-পরিমাণে গ্রহণ করিয়া! 

ক্কাথ প্রস্তুত করিবে* শৃর্াটক আত্মগুপ্ত গজপিপ্পলী নাগকেশর 

অগুর রক্তচন্দন ভূমিকুগ্নাও শোল্ফ। মণ্রিষ্টা শ্যাম! ইন্ত্রযব সৈদ্ধৰ 
পদ্মকাষ্ঠ, পূর্বোক্ত কাথ-যোগে এই সকল দ্রব্যের কক প্রস্ততপুর্বক 
মধু দুগ্ধ ও বত মাপ্লুত করিয়! অঙ্নরস-বর্জিত প্রব্য সহ শীতল অবস্থায় 

আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে ॥ ইহাতে দাহ' অস্যগ্দর পিত্তরস্ত পিত্ত- 

জন্ত গুল ও জর আরোগ্য হয়। ্ 

লোধ ধক্তচন্দন মধিষ্ঠা রান্না অনস্তমূল বল! খদ্ধি শারিবা বাঁসক 
কাশার্ধ্য মেদ মহামেদ বষ্টিমধু পদ্মকা্ঠ শালপানি বিহ্ব গণিরিক! সোন! 

পারুল গ্রান্তারী ও ভৃণ-পঞ্চমূল, ইহাতরিগের তিন কর্ষ পরিমিত কাথ মহ 

বক ধন্রভক কাকে]লাঁ ক্ষীরকাকোলী খ্ধি যষ্টিমধু উৎপল প্রগৌ- 
গুরীক ভীবস্তী মেদ রেণুক পরূষক শোল্ফা! সৈন্ধব গুলঞ্চ শতমুলী 
বেণা মূল পদ্মকান্ঠ কমেরু ও শর্করা, এই সকল দ্রব্য পিবিষ্া স্বৃত মধু ও 
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হগ্ধের দ্বারা আপ্লুত করিবে। অগ্নরস ব্যতীত অন্ত “শীতল দ্রব-্রব্য- 
যোগে তরল করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তির ছার গুল 

অস্থগ্দর হ্ৃদ্রোগ গলা রোগ বিষমজবর রক্তপিত্ত অতিসার অরুচি ও পিত্ত" 

জন্য অন্যান্ঠ রোগ আরোগ্য হয়। 

ভদ্র নিশ্ব কুল অর্ক কোশাতকী অমুতা! দেবদারু শ্তামালতব্ং 
বৃহতী পাঠা মূর্ধা আরগ্বধ কুটজ-বীজ, এই সকল দ্রব্যের কাথ সহ 
বলা, মদন-ফল, সর্ষপ, সৈদ্ধব, দেবদার, কুষ্ঠ এলাচ পিপ্পলী শুগ্ঠী ও 

বিষ্ব/ এই সকল দ্রবোর,কন্ক প্রস্তুত করিবে । কটুতৈল মধু, ক্ষার, মূত্র 
তৈলান্থু যোগে দেই কক্ষে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে । ইহার দ্বার! 

কামল!1 পাণ্ড মেহ মেদজন্য রোগ অগ্রিমান্দ্য কফরোগ অরুচি গলগণ্ড 

গরল শ্লীপৰ উদর-রোগ সত্বরে আরোগা হয়। 
'দ্শমুলী হরিদ্রা বিন্ব পটোল ত্রিফলা দেবদাকু, ইহাদিগের ক্কাথ 

প্রস্তুত করিবে। মুস্ত! দৈন্ধব দেবার পাঠ পিপ্পলী পুব্বোক্ত কাথের 

যোগে এই সকল দ্রব্যের কক্ক প্রস্তুত করিবে । সেই কক্ক তৈল ক্ষার 
ও মৃত্রে আপ্লুত করিয়া মূত্র ও অস্রফলের রদ সংযোগপূর্ব্ক আস্থা- 

পনে প্রয়োগ করিলে, কফ-জন্য রোগ পাও, উন্মাদ আঁগস্ত মৃত্ররোগ 
বার়রোগ কৃমি-জন্য আটোপ অপচী শ্লেম্ষন্য গুল্ম ও ক্কমি-বিকাঁর 

আরোগ্য হয়। | 

দশমূল বল! মূর্ব! থব কোল কুলথ বিদ্ধ ভূনিশ্ব, ইহাদিগের একপল- 

পরিমিত কাথের সহিত মদনফল যষ্টিমধু দেবদাঁরু সর্ধপ পিগ্পলীর 
মূল .সৈদ্ধব যমানী শঠী শোল্ফ! কুড়চি, ইহাদিগের বাঁক প্রস্ততপৃর্ববক 
মধু ইক্ষুরম ছুগ্ধ গোমৃত্র ঘ্বত তৈল ও মাংস-রসে আপ্লুত করিয়া সংস্ৃষ্ট- 

দোষ-জন্য রোগে আস্থাপন গ্ছয়াগ করিবে । ইহাতে গৃত্রসী নামক 

বাঝুরোগ শর্করাশ্মরী অঠীলা তুণী ও গুল্মরোগ আরোগ্য হয়। ্ 
বাক্স। আরগ্বধ' পুনর্নব। কটুকী বেণামূল মুস্ত1 ত্রায়মাণ! (বন-ভাছু- 

লিয়া) গুলধচ রক্তা প্চমূল বিভীতক, এই নকল ভ্রব্য পালিক+-পরিমাঁণে 
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লইয়া কাঁথ প্রস্ততী করিবে । মদন-ফল যষ্টিমধু শোঁলফা সৈ্ধব ইন্র- 
যব প্রিযহ্থ রসাঞ্জন, পূর্বোক্ত কাথ-যোগে এই সকল দ্রবোর কক, 
মাংদরস মধু ভ্রাক্ষা! ও সৌবীর যোগে ঈধদু থাকিতে বস্তিতে প্রয়োগ 
করিলে মাংস শুক্র বল ও আমু বৃদ্ধি হয়, অগ্নির সংস্কার ভ্ত, এ সকল 

ধাতুগত রোগ আরোগ্য হয়, এবং গুল্ম অক্থগ্দর বিসর্প মুত্রকৃচ্ছু ক্ষত- 
ক্ষয় বিষমজর অর্শ গ্রহণী বাতকুওপী-রোগ, জান জঙ্ব! শিরে! বস্তি 

এই সকল স্থানে বায়ু-রুদ্ধ রোগ, উদাবর্ত ও অন্যান্য বায়,রোগ, বাত- 
ঘ্বক্ত শর্করাশ্মদী অষ্টিল! কুক্ষিশূলল উদ্ররোগ অরুচি রক্তপিত্ত কফজন্য 
রোগ উন্মাদ প্রমেহ আশখ্মান ও হৃদ্গ্রহ, এই সকল রোগ আরোগ্য হয় । 

বার, কুপিত হইলে বাতদ্ব ওষধির কাথ সৈম্ধব তৃবৃৎ ও অশ্নরস- 

যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ব-কুপিতের স্থলে ন্যগ্রোধাদিগণের 
ক্কাথ কাকোল্যাদি-যোগে শর্করা-সংযুক্ত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। 
কফ কুপিত হইলে আরথ্ধাদির কাথ পিপ্পল্যাদির যোগে মধু ও 

গোমুত্র সহ বস্তি প্রয়োগ করিবে, শোণিত কুপিত হইলে শকরা 

ই্ুরস দুগ্ধ স্ৃত যোগে ক্ষারবৃক্ষের গ্চুর পরিমাণ শীতল, কাথা 
বস্তি প্রয়োর্গ করিবে । 

শোধনী-বস্তি।_-শোধুনী দ্রব্যের কাথে এব সকল দ্রব্যেরই কন্ধ 
গ্রস্তত করিয়। স্নেহ ও সৈন্ধব যোগে দব্বাঁর দ্বার। মন্থনপুর্বক প্রয়োগ 
করিবে। 

লেখনী-বস্তি।-_ত্রিফলার কাথ গোমুত্র মধু ও ক্ষার যোগে উষকাদি- 
গ্রণের কক্ধ বপ্তি-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে লেখনী-বন্তি বলে। 

বৃহণ-বস্তি ।-বৃংহণ-দ্রব্যের কাথ মধুর-গণস্থ দ্রব্যের কন্ক (শত্র- 
স্থান, রস-বিজ্ঞান) প্রস্তত করিয়া ঘ্বত ও মাংস-রস-যোগে বস্তি প্রয়োগ 
করিবে। 

বাজীকরণ-বন্তি ।-_-চটকাগ্ড অঞ্চটার . ক্কাথ- যোগে আত্মগুপু-ফলের 
বন্ধ প্রস্তত করিয়। দুগ্ধ ও শর্করা-যোগে প্রয়োগ করিবে । 
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পিচ্ছিল-বস্তি।_-আরগ্বধ শেলুশাল্সলী ও ধন্বন, ইহা'দিগের অঙ্কুর 
হুগ্ধে পাক করিয়া মধু অজ (শোণিত) যোগে প্রয়োগ করিবে। 
অথবা বরাহ মহিষ ওরত্র বিতাল এণ বা কুক্কুট ইহার্দিগের কেবলমাত্র 

সদ্যোজাত অস্যক্ বা অণ্ড বন্তি-কার্ষ্যে প্রয়োগ করিবে । 

গ্রাহী বা সংগ্রাহক বন্তি।__প্রিয়ঙ্গদি-গণের কাথ সহ. অন্ঠাদি- 
গণের কন্, স্বত মধু যোগে প্রয়োগ করিবে। 

এই সকলপ্রকারের শ্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে, এই সকল 

যোগের প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত অথব। দ্রব্যসমষ্টির সহিত গ্সেহ পাক 

করিয়] প্রয়োগ করিবে । 

রনধ্যাদিগের বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে শতপাকে প্রস্তুত কর! 
বলা-তৈল অথবা! ত্রেবৃৎ প্রয়োগ করিবে। 

অধিক বলবানের পক্ষে তীক্ষ, মধ্য-বিধ বল-বিশিষ্ট ব্যক্তির পঙ্ছে 

মধ্য-বিধ-বী্ধ্য এবং হুর্বলের পক্ষে মুছু বস্তি প্রয়োজ্য। এইরূপে 

কাল, রোগ ও রোগীর বল, দোষ, বিকার ও দ্রব্যের বল বিবেচন। 

করিয়া কন্তি প্রয়োগ করিবে । আদে, উৎরেশন, মধ্যে দোষহুর ও 

শেষে সংশমনী-বস্তি প্রয়োগ করিবে । এরও-বীজ যষ্টি-মধু পিপ্পলী 
সৈদ্ধব বচ হবুষা কুটজ, ইহাদ্রিগের কক্ক বস্তিতে প্রয়োগ কর! উৎ- 

ক্লেশন বলা যায়। শতমুলী যষ্টিমধু কুটজ-বীজ ও কুটজ, কার্জি ও 

গোমৃত্র যোগে ইহাঁপিগের বস্তিকে দোষহর বস্তি বলে। প্রিরু যষ্টিমধু 
মুস্তা রদাঞ্রন, দুপ্ধপহ ইহাদিগের বস্তিকে শমনী-বন্তি বল যাঁয়। 

মাধুতৈপিক ।__রূুজ। বা রাজসদৃশ ব্যক্তিদিগের স্ত্রীপ্লোক সুকুমার 
শিশু বা! স্থবিরদিগের দোষ-হরণের জন্ত এইং বল বর্ণের জন্ত 
মাধুতৈলিকের প্রণালী সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে । ইহাতে যান 

স্্রী ভোজন পান কোন বিষয়ের নিয়ম প্রয়োজন করে না, যথেষ্ট ফলও 

সৃষ্ট হয়, এবং কোনপ্রকার ব্যাপদের সম্ভাবনা নাই। নিরঢ- 
গ্রয়োগাভিলাধী ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই ইহ প্রয়োগ করিতে 
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পারেন। মধু ও তৈল 'সমভাগ, এরও* মূলের ক্কাথ এই উভয়ের 
সমান, শোল্ফার কাথ তাহার অর্ধেক সৈষ্ধব, একত্র করিয়া! দ্বার দ্বার 
আলোড়িত করিয়৷ ঈষদুষ্চ থাকিতে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে 

মাধুতৈলিক বলে। 

যুক্তরথ।_বচ যষ্টিমধু তৈল কাথ সরদ দৈম্ধব পিপ্পলী তুটজ 
এই সকল একত্র যোগে বস্তিকে যুক্তরথ বলে। | 

দোষহর বন্তি।_-দেবদার হরিদ্রা রান্না শোল্ফা বচ মধু হিঙ্গু 
ও সৈন্ধব। এই সকল ধোগে বন্তিকে দোষহর বস্তি বলে। 

সিদ্ধবন্তি ।__পঞ্চমূলীর কষায় 'তৈল পিপ্পলী মধু শোল্ফা ও 

দৈন্ধব যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে । যব কোল কুলখেপ্ট ক্কাথ 
পিপ্পলী মধু সৈদ্ধব ও যষ্টিমধু সহযোগে বস্তি প্রয়াগ করিবে। 
ইহাকে সিদ্ধবস্তি বলে। 

মুস্তাদি বস্তি ।--মুস্তা পাঠা গুলঞ্চ বলা রানা পুনর্নবা মঞ্জিষ! 
আরগ্বধ বেণামূল বনভাছুলে 'গোক্ষুর, স্ব ব্নপঞ্চমূল, ও মদনাষ্টক (১) 
এই সকলের প্রত্যেকে পালি-পরিমাণে গ্রহণপূর্বক আড়ব্জ পরিমাণ 
জলে ক্বাথ প্রস্তত করিবে, চতুর্থাংশ থাকিতে এক প্রস্থ ছুপ্ধ সহ্ 
পুনর্ব্বার পাক করিবে । পাকে ছুগ্ধ অবশেষ হইলে পরিস্রত করিয়! 
বাইয়! সেই কাথ সহ শতমুলী ষ্টিমধু প্রিয় কুড়চি রসার্জন ও সৈন্ধৰ 
প্রত্যেকের এক কর্ষ পরিমিত গ্রহণ করিয়।' কন্ক প্রস্তুত করিবে । 
এই বন্তি-প্রয়োগে বাতরত্ত মেহ শোক অর্শঃ গুল্ম মুত্রকচ্ছ বিসর্প 
অর মলভঙ্গ ও"রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়, ইহা বলকর সঞ্জীবনী তেজস্কর 
দৃষ্টির হিতকর শুলঙ্নাশক) সকল আস্থাপনের শ্রেষ্ঠ, ইহাকে 
মুস্তাদি বস্তি বলে। 

রোগজ্ঞ .বেদ্য রোগ ও দ্রবোর শুণ বিবেচন! করিয়া! এই বন্তি- 

০) এই অধ্যায়ের পুর্োনিধিত মদন-ফল হইতে কুটজ পথ্যন্ত আটটা: 
ড্রব্য। 
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প্রণানীর বীঙ্প অনুসারে অন্ত শত শতপ্রকার বন্তি-প্রণালীর উদ্ভাবন 
করিবে। অজীর্ণে বস্তি প্রয়োগ করিবে না। বস্তি প্রয়োগ করিলে 

দিবা-নিদ্র পরিত্য]গ গুকরিবে, ও আহার আচার-বিষয্বে যুক্তিমত 

সমাচরণ করিবে । মধু ও তৈলের ভাগই অধিক বলিয়! যাঁধু-তৈলিক 

ৰলে। প্রয়োগ করা হইলেও যানে আরোহণ করার ব্যাধাত জন্মে 
না এই জন্য যুক্তরথ নাম দেওয়া হয়। বল বর্ণ বৃদ্ধি হয়, এবং 

ইহার প্রয়োগে শত শত বাধির চিকিৎসায় পিদ্ধি লাভ হয়, এই জন্য 

সিন্ব-বন্তি বলে। যে সকল বা সখী, অল্প-দোষ বিশিষ্ট, নিত্য 

ন্নি্ধ বা মুদ্ুকোষ্ঠ, তাহাদিগের 'পক্ষে মাধু-তৈলিক বিধেয় । মৃদ্, 
পাদহীন হইলেও কোন বিদ্ব ঘটে না, অধিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন 

হয় না, এবং একটীমাত্র বস্তি প্রয়োগে ফল হয়; এইজন্য সিদ্ধ": 

বন্তিতে কোনপ্রকার যন্ত্রণা নাই। 

রেল হি 

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় । 

পা 

 আতুরোপদ্রব-চিকিৎস।। 

স্নেহ পান বমন বিরেচন রক্তমোক্ষণ নিরূঢ-বক্তি-প্রয়োগ এই 

কলের দ্বারা দেহের “অগ্নি মন্দ হয়। অত্যর্থ গুরুপাক আহারের 
দ্বারা তাহার শান্তি হয়। অন্ন অগ্রি যেত্ূপ বহুল-পরিমাণ বৃহৎ 

বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে নির্বাপিত হয়, সেইরীপ পূর্বোক্ত 

কারণ ভিন্ন অন্য কারণে অগ্নি অল্প হইলে গুরুপাক দ্রব্য আহারের 

দ্বার নির্বাপিত হয়। অতএব সে স্থলে অল্প-পরিমাণে লঘু অন্ন 
ভোজন করিবে। যে পরিমাণে শরীর সংশোধিত হইবে, তদনুসারে 

আহার করিবে। স্থলে প্রস্থ, অদ্ধাটক ও আডঢ়ক, আহারের এই 

তিন. পরিমাণ। তাহার মধ্যে প্রস্থপরিমাণ নিকৃষ্ট, অর্ধাঢক মধ্যম 
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ও আড়ক উত্তম। স্বল্পতগুল! ববাগু সেবন করিতে হইলে, নিকট 
মাত্রায় এক প্রস্থ পরিক্রত সহ, মধ্যম মাত্রায় (অর্ধাঢ়কে) ছুই গ্রস্থ 

সহ, এবং আঢ়কের স্থলে তিন প্রস্থ সহ সেবুন করিবে। বিলেপী 

সেবন করিতে হইলে, যে অন্ন রোগীর বৈধ হয়, তাহার চতুর্থাংশ 

লইক্! পাক করিবে । পিচ্ছিল ক্রিন্ন সিকৃথণ প্রয়োগের স্থলে নে 

ও লবণ বর্জিত শ্বচ্ছ মুদগ-যূষ সহ সেবন করিবে । যেস্থলে সুঙগিগ্ধ 
অন্নের বিধি' আছে, সেই স্থলে অন্ততঃ দ্ুইভাগ অর্থাৎ *অর্-মাত্রায় 
ভোজন করাইবে। মুছু অন্নের ব্যবস্থা থাকিলে, ঘ্বতমণ্ড সহযোগে 
বিহিত স্ুম্বাছু অন্ন তিন অংশ পরিমাণে লাব বা হরিণাদির মাংসের 

রন সহযোগে ভোজন করাইবে। “হীন মধ্যম ও উত্তম বিরেচনের 

স্থলে (১) পুর্ববোক্ত-মতে এক ছুই ও তিন গুণ আহারের নিয়ম 

জানিবে। কফ পিত্বের আধিক্য, নিত্য মদ্য-পান, এবং হীন-মাত্রায় 

ং₹শোধন, এই সকল স্থলে পেয় দ্রব্য সেবন করিলে অভিষ্যন্দ রোগ 

জন্মে, অতএব সে স্থলে তর্পণাদি-ত্রম হিতকর। বেদনা অনিয়ম 

শোক প্রভৃতি বিবিধ কারণে উপবান ঘটে। বিরেচন-প্রয়োগের 

পর আহারাদির যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, উপবাসের 

পরও সেইরূপ নিয়ম অনুসরণ করিবে । বিবেচনের স্থলে' আহার 

সম্বন্ধে আটক অর্দাঢ়ক ও প্রস্থ পরিমাণ বল! হইয়াছে । অগ্নি বুদ্ধি 
হইলে, আহারের দ্বারা দোষের প্রকোপ ন" হয়, এজন্য প্রথমতঃ 

স্বাহ তিক্তঃ তদনস্তর ন্গিগ্ধ স্বপ্ন লবণ ও কটু, তদনস্তর মধুরামত্র ও লবণ, 

পরে স্বাহু ও তিক্ত, এইরপে রুক্ষ ও স্সিগ্ধ রস পথ্যায়ক্রমে আহার 
করিবে । কেবলমাত্র ম্নেহপান বা বমনের পর সপ্তরাত্র লঘু ভোম্দন 

করিবে। সির! বিদ্ধ বা শোধনী গ্যুক্ত.হইলে, যাবৎ বলবান্ ন] 

হয়, তার ব। এক মাসকাল নিরম পালন কর্তব্য। এক দিবসে 

১) অর্থাৎ বিরেচন ছ্বার। যে গঞিমাপ নির্গত হইবে, তদনুনারে বিরেচবের 
ছত্তমাধমতা নির্দিষ্ট হয় । 
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ছইবাব বস্তি প্রয়োগ অকর্তব্য। ব্রণ-পীড়িত স্িপ্ধ বা সংশোধিত 

ব্যক্তির অথব। চক্ষু-রেোগার্ত বা জ্বর. বা অতিসার রোগীর ক্রোধ 

উপস্থিত হইলে পিস্ত কুপিত হইয়া পিত্-জন্য সকল উপদ্রব জন্মায়। 

পারশ্রম বা শোকেরছদ্বারী চিত্ত বিভ্রম জন্মে, এবং মৈথুন বা! উপগমনের 
দ্বার আক্ষেপক পক্ষাঘাত অঙ্গ গ্রহ, গুহাদেশে শ্বয়ধু, এবং রক্ত-মিশ্রিত- 

গুক্র-নিঃ:সরণ প্রভৃতি বোরতর ব্যাধি জন্মে। এই সকল অহিতাচার 

স্বপ্নে ঘছিলে কফজন্য রোগ এবং প্লীহোদর প্রতিশ্তায় পাও, শ্বয়থু 
জর মোহ অঙ্গ-সদন অঙ্গীর্ণ অরুচি তমোভিভূতত এবং নিদানাশ, 
এই সকল উপদ্ জন্মে। উচ্চৈম্বরে সম্ভাষণ করিলে বায়ু কর্তৃক 

মস্তকে বেদনা জন্মে, আন্ধ্য জাড্য অগ্সিস্রতা বাধির্ধ্য মৃকতা 

হনুমোক্ষ, অধিমন্থ অর্দিত নেত্রস্তস্ত তৃষ্ণা কাস ও নিদ্রানাশ 

প্রভৃতি বাযুজন্ত সকল উপদ্রব জন্মে। যানে গমনের দ্বারা 

বমি মৃচ্ছ? ভ্রম ক্লান্তি অঙ্গগ্রহ ও ইন্দ্রিয় বিভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব 
জন্মে। 

অত্যর্থ স্থিরাসন বা অত্যর্থ স্নানের দারা শ্রোণিদেশে বেদনা জন্মে। 

অন্তিশয় ভ্রমণের দ্বার জক্বদ্ধয়ে বেদন। সব্সিশে।ষ শোকফ অথবা পাদ- 

হর্ষ রোগ জন্মে। শীতল জল অত্যর্থ সেবন করিলে বারু বৃদ্ধি হয়, 

তজ্জন্ত অঙমর্দ বিষ্টভ্ত শূল আত্বান ও কম্প হয়। অতিশয় বায়ু ও 

আতপ সেবন করিলে অঙ্গ বিবর্ণ হয় ৪ জর হয়। বিরুদ্ধ ভোজনের 

দ্বার! মৃত্যু বা ব্যাপ্রির ঘোরতর বৃদ্ধি হয়। অসাত্ব্য ভোজনের দ্বার! 

বলবর্ণের হানি হয়। অনিয়মিতাচারী ব্যক্তি পশুর স্তাম়ু অপরিমিত 

ভোজন করে, তন্দবাত্বা সকল ব্যাধির মূল অজীর্ণ রোগ জন্মে। এই 
সকল ব্যাঁপদের স্থলে ব্যাপদের কারণ জানিয়। তাঁহার হেতু বিপর্য্যয়ের 

ঘ্বারা চিকিৎসা করিবে । 

বাস্ত ও বিরিজ্ঞ ব্যক্তিকে হরিণ এণ লাব শশ মযুর তিন্ভিরি এই 

সকল মাংসের রস সহযোগে যষ্টি ধান্তের অন্ন অথবা পুন্বাতন শালী 
২৪ 
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অন্ন সেবন করাইবে। লু মুদগ যৃষও (ঘ্বত ও লবণ বঞ্জিত ) ইহাঁ- 
দিগের পক্ষে বিধেয়। 

চতারিংশভম অধ্যায় । 
সাল 

ধুম নস্য ও কবলগ্রহের প্রণালী । 

ধূম পঞ্চ প্রকার যথা,--প্রায়োগিক স্সেহছন বৈরেচন কাঁসম্ব ও 
বামনীয়। 

কুষ্ঠ ও তগর বর্জন পূর্বক এলাদিগণস্থ অপর সমস্ত দ্রব্য নির্মল 

রূপে পিষিয়! কক্ক প্রস্তত করিবে। দ্বাদশাস্ুল পরিমিত শরকাণ্ডের 

অষ্টানুল ক্ষৌম বস্ত্রে বেষ্টন করিয়। তদুপরি উক্ত কক্ষের লেপ দ্দিবে। 
এই বস্তি সহকারে ধূয প্রয়োগ করাকে প্রায়োগিক বলে। 

তৈলাক্ত ফলের সার, মধুচ্ছিষ্ট সর্জরস গুগৃগুল প্রভৃতির সহিত 
দ্বত ব তৈল মিশ্রিত করিয় বর্তি নির্মাণ পুর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করাকে 

ম্নেহন বলে। 

শিরোবিরেচন দ্রব্যের বর্তি নিন্মাণ পূর্ব্বক ধুম প্রয়োগ করাকে 
বৈরেচন বলে। 

বৃহতী কণ্টকারী ত্রিকটু কাসমর্দ হিঙ্গু ইঙ্ুদী-স্বক মনঃশিলা গুল 
কর্কট-শৃর্গী প্রভৃতি কাসস্ত দ্রব্যের ব্তি নিশ্মাণ পূর্বক ধুম-প্রয়োগ 
কাসত্ব। 

সাযু চর্ম খুর শৃঙ্গ কর্কটাস্থি শুধমত্স্ত বল্ল কমি এই সকলের 
দ্বারা ধূম প্রয়োগ করা বামনীয়। 

বস্তি প্রয়োগের নল যে দ্রব্যে প্রস্তত হয়, ধম প্রয়োগের নলও সেই 

প্রব্যে প্রস্তুত হয়। ধুম প্রয়োগের নলের অগ্রভাগের পরিণাহ কনি- 

্াগধ্লির ন্যায়, মূলের পরিণাহ বৃদ্ধাঙ্গ্ঠের স্তায় এবং শ্রোতপথ কলায় 
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পরিমিত। ধুম প্রয়োগার্থ বর্তি প্রবিষ্ট করিবার জন্য নলের ছিদ্রের 
দীর্ঘভ1, প্রায়োগিক অষ্ট চন্তারিংশৎ, স্নেহনে ছ্বাত্রিংশৎ, বৈরেচনে 

চতুর্বিংশতি এবং কাসন্্ ও বামনীয়ে ষোড়শ অঙ্গলি। শেষোক্ত ছুই 

প্রকাঁর নলের ছিদ্রদ্কুলের অস্থির স্যায়। ব্রণ ধৃপনার্৫থ নলের পরিনাহ 

কলায়ের ন্যায়, ও ছিদ্র পথ কুলথ পরিমিত | ধূম সেবন কাঁলে সচ্ছন্দ 

ভাবে প্রফুল্ত্ু চিত্তে উপবিষ্ট হইবে । দৃষ্টি অধোভাগে নিক্ষিপ্ত; ও চিত্ত 

স্থির হইবে । স্নেহাক্ত বর্তির অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিয়া নলের ছিদ্র- 

মধ্যে বিন্যস্ত করিয়! ধুম পাঁন করিবে। প্রথমতঃ মুখের দ্বারা, পরে 

নাসিক দ্বারা পান করিবে । মুখ বা নাসিক! যাহার দ্বার ধুম পান্ 

করা যায় তাহার দ্বারাই নির্গত করা কর্তব্য । মুখের দ্বার গ্রশ্ণণ 
করিয়! নাসিক! দ্বারা নির্গত কর! কর্তব্য নহে। এরূপ প্রতি- 

লোম ক্রিয়া কর্তৃক দৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ প্রায়োগিকে 
নাঁসিকাঁর ছারা, শ্নেহনে মুখ ও নাসিকা উভয়ের দ্বারা, বৈরেচনে 

কেবল নাসিকার দ্বারা, এবং অপর ছুই প্রকার কেবল মুখের দ্বারা) 

পান করিবে । প্রয়োগিকে ছায়া-গুক্ষ বর্তী অঙ্গারে দীপ্ত করিয়া ধূম 
পান করিনে। স্নেহন ও বৈরেচনেও এই নিয়ম? অঙ্গার নিধূম 
হইলে তাহাতে ধুমের দ্রব্য নিক্ষেপ পূর্বক অন্য শরাব আচ্ছাদিত 
করিবে। সেই আচ্ছাদনের সরাবে ছিদ্র করিবে । সেই ছিদ্রে নলের 

মুখ সংযোজিত করিয়া কাসঘ্র ও বামনীয় ধুম পান করিবে । যাবৎ 

দেহ নির্দোষ ন1 হয় তাঁবৎ ধূম পান কর্তব্য । 

শোক, শ্রম, ভয়, ক্রোধ, উষ্ণতা বিষ, রক্তপিত্ত, মদ, মুচ্ছ1 দাহ, 
পিপাঁসা, পাণ্ড,রোগ, ভালুশোঁষ, বমনঃ মন্তকে অভিঘাঁত, উদগার, উপ- 

বাঁস, তিমির রোগ, প্রমেহ, উদরাঁগান, উর্ধবাঁত, বালক, বৃদ্ধ; দুর্বল, 
বিরিক্ত, আস্থাপিত, জাঁগরিত, গর্ভিণী, রুক্ষ, ক্ষীণ, উরঃক্ষত, এই সকল 

(রোগ বা অবস্থা হইলে, মধু; ঘ্বৃত, দধি,ছুপ্ধ, মত্স্ত, মদা, বা যনের মগ্ড 
গান করিলে, অথবা দ্বেছে অল্প কফ থাকিলে, ধূম সেবন কর্তব্য নহে। 
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ধুম অকালে পান করিলে, ভ্রম মুচ্ছ, শিরোরোগ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা 

জিহ্বার অতিশয় উপঘাত হয়। . প্রথমোক্ত তিন প্রকার ধুম নিয় 

লিখিত দ্বাদশ কালে সেবন কর! বিধেয় । সেই দ্বাদশ কাল যথা ;-_ 

ক্ষত, দত্ত প্রক্ষালন, নত্ত স্নান ভে।জন, দিবা-নিদ্রা« মৈথুন, ৰমন, মূত্র 

পুরীষ ত্যাগ, ক্রোধ ও শঙ্ত্র কর্্ম। তাহার মধো মুত্র পুরীষ ত্যাগ, 
ক্ষবথু, ক্রোধ ও মৈথুন এই সকলের অন্তে নৈহিক ধূম প্রয়োজ্য। 

সান, বমন;, ও দিবা-স্বপ্পের অন্তে বৈরেচন ধৃম প্রয়োজ্য। দস্ত 

প্রক্ষালন, নপ্য প্রয়োগ, সান, ভোজন, ও শশ্ক কর্মের অন্তে প্রায়োগিক 

ধুম বিধেয়। স্নেহধূম, স্নেহ ও উপলেপ প্রযুক্ত বায়ুর শাস্তি করে। 
'বৈরেচন ধৃম রুক্ষতা, তীক্ষতা, ও উষ্ণতা প্রযুক্ত শ্লেম্সা উৎক্িষ্ট করিয়া 
নির্গত করে। প্রায়োগিক ধূম পূর্ব্ব ছুই প্রকার কারণের দ্বার! শ্লেম্স! 
উতৎক্রিষ্ট করিয়া নির্গত করে। 

ধূম পানের দ্বার1 ইন্দ্রিয়, বাকা মনঃ প্রসন্ন হয়। .কেশ ও শ্বশ্রু 

দঢ় হয়, মুখ সুগন্ধি ও পরিক্ষার হয়। কাশ, শ্বাস, অরুচি, মুখের উপ- 

লেপ, স্বরভঙ্গ, মুখের আশ্াব, বমন-ইচ্ছ1, তন্ত্র, নিদ্রা, হনুস্তস্ত, 

মন্যান্তস্ত, শিরোরোগ, কর্ণশূল, চক্ষুশূল, ও বাতগ্রেম্বা জন্য মুখরোগ, 

ধূম পান করিলে ঘটে না। 

ধূমপানে যোগ ও অতিযোগের ফল জানা কর্তবা। উপর্য,জ্ত পরি- 

মাণে প্রয়োগ করা হইলে রোগের শাস্তি হয়! পরিমাণ অতিরিক্ত 

হইলে রোগের অশান্তি, তালুশোষ গল-শাষ, দাহ, পিপাসা, মৃচ্ছণ, 
ভ্রম + মদ, কর্ণরোগ, দৃষ্টিহানি, নাসিকারোগ ও দৌর্বলা, এই সকল 
উপদ্রব ঘটে। 

প্রায়োগিকে মুখ ও নাসিক] দ্বার| পধ্যায়ক্রমে তিন তিন বার 

করিয়া অথবা তিন চারিবার করিয়া ধূমপান করিবে। ন্ৈহিকে 
বাঁবৎ অশ্রু প্রবৃত্তি না হয় তাবৎ ধূম পান করিবে । বৈরেচনিকে 

যাবৎ দোষ দৃষ্ট না হয়। তিল-তওুঁল ও যবের নও পানান্তে বামন'য় 
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ধুম পাঁন করিবে । কাসন্্ ধূম গ্রাসের সহিত পান করিবে। ব্রণে 

ধুম প্রয়োগ করিতে হইলে শরাবে ছিদ্র করিয়। তাহাতে নল সংযোগ 

পূর্বক প্রয়োগ করিবে। ধূমের দ্বারা ব্রণের বেদন। শান্তি নির্মলতা, 
ও আক্রাব শান্তি সম্পাদিত হয়। ধুমের বিধি সংক্ষেপে বলা হইল; 

এক্ষণে নস্যের বিধি বলা যাইতেছে। 

ওষধ অথবা ওবধ-সহযোগে পাক করা ঘ্বৃতাদি নাসিক দ্বার! 

প্রয়োগ করিবে । ইহাকেই নপ্য বল! যায়। নস্য ছুই প্রকার ;-.. 

শিরোবিরেচন ও স্নেহন। এই ছুই প্রন্ণার পুনর্ধার পঞ্চ প্রকারে 

বিভক্ত,.করা যার । যথা ;-_নস্ত, শিরোবিরেচন) প্রতিমর্শ, অবপীড়, 

ও প্রধমন । ইহাদিগের মধ্যে নম্য,ও শিরোধিরেচন প্রধান । নগ্ঠের 

বিকল্প প্রতিমর্শ, এবং শিরনিরেচনের বিকল্প অবপীড় ও প্রধমন, ইহ]- 

দি“গর মধ্যে শূন্য-শির বাক্কতিদিগের (যাহাদিগের মাথা থালি খালি 

বোধ হয়) মন্তিক্ষ প্সিগ্ধ করণার্থ, গ্রীবা, স্কন্ধ, ও বক্ষঃস্থলের বল জন- 

নার্থ এবং দৃষ্টি প্রসাদনার্থ সে প্রযোজ্য । এই স্থলেই নস্য শকের 
সহ্বিত ইহার ভেদ লক্ষিত হয়। মস্তক বাযুজন্য অভিভূত হইলে; 
দন্ত কেশ ও শ্বশ্ত প্রপাতে, দারুণ কর্ণশূলে ও কর্ণক্ষেড়ে, তিমির রোগ 

স্বর ভঙ্গ, নাঁসারোগ, মুখশোষ, অববহুক (বায়ুরোগ ) অকালজাত 

বর্ল পলিত, দরুণ বাত পৈত্তিক রোগ, ও মুখরোগ ইত্যাদি রোগে 

বাযুপিত্ব-নাশক দ্রবা-সহ স্সেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। 

তালু, ক ও শম্তক্ শ্লেম্সা কর্তৃক অভিব্যাপ্ত হইলে, অরুচি 
শির-গৌরব শুল, পীনস, অদ্ধাবতেদক; ক্রিমি, প্রতিশ্যায়। অপস্মার 
ও গন্ধ জ্ঞান না হওয়া, এই সকল রোগে এবং স্ন্ধ সদ্ধির উদ্ধগত 

অন্থ প্রকার কফ-জন্ত বিকাঁরে, শিরোবিরেচক দ্রব্য অথবা তৎসহ- 

যেগে পাক করা স্নেহ প্রযোজ্য এই ছুই প্রকার নন্য শ্লেম্স-রোগীকে 
ভোজনের পুর্বে, পিত্ত-রোগীকে মধ্যাহনে এবং বাধুরোগীকে অপরাহ্ে 
প্রয়োগ করিবে। স্সেহ-নস্ত প্রয়োগের প্রণালী-স্ত কাষ্ঠ বা ধৃম 
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পানের দ্বারা গলনলী প্রভৃতি বিশোধিত হইলে; পাঁনিতাঁপের দ্বারা 

গলদেশ, কপোলদেশ ও ললাটদেশ ্নিপ্ধ ও মৃদ্বীভূভ হইলে, বায়ু 
আতপ ও রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তান তাবে শয়ন করাইবে। 

তাহার হস্ত পদ প্রসারিত থাকিবে) মস্তক কিঞ্চিৎ বিলম্বিত ভাবে 

থাকিবে এবং চক্ষু বন্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিবে । বাম হস্তের প্রদেশিনীর 
দ্বার নানাগ্র কিঞ্িৎ উন্নমিত করিয়া ধরিৰে। পরে দক্ষিণ হস্ত 

দ্বার নাসিকার বিশুদ্ধ আ্োত মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ন্গেহ পাতিত 
করিবে । পাতিত করিবার কালে চক্ষু পর্য্যন্ত না যায় এরূপ সাবধান 

হওয়। কর্তব্য । প্রয়োজ্য নে, রজত, স্বর্ণ, তাত্র, মৃৎ্পাত্র বা শুপ্কি 

পাত্রে রাখিয়] অন্ত কোন্ উষ্/দ্রব্য সহযোগে অনুতাপন পূর্বক শুক্তি 

ব1 ভুল! সহযোগে ঈষদুষ্চ থাকিতে অদ্রত ভাবে ধারাক্রমে পাতিত 
করা কর্তব্য। ন্নেহাবসেচন করিলে শিরঃকম্প ক্রোধ; ভাষণ; ক্ষবথু 

ব1 হাস্য করিবে না। ইহার পরিমাণ প্রদেশিনীর পর্বদ্ধয়ে নিঃস্যত 

অ্ট বিন্দু প্রথম মাত্র, শুক্তি পরিনাঁণ দ্বিতীয় মাত্রা, এবং করতল 

পরিমিত তৃতীয় মাত্রা । রোগীর বল অনুনারে এই সকল মাত্র! 
প্রয়োগ করিবে । স্বেহ-নস্য গলাধঃকরণ হওয়া কোন মতে বিধেয় 

নহে। প্রয়োজিত স্সেহ শৃঙ্গাটকে প্লাবিত করিয়। যখন মুখমধ্য হইতে 

নির্গত হয়, তখন তাহাকে আর ধারণ না করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে । 

তাহা না করিলে কফ উংক্িষ্ট হয়। এই রূপে স্নেহ প্রয়োগ কর! 
হইলে গল কণপোল প্রতৃতি স্থানে স্বেদ গ্রয়োগ করিয়। ধূম পান 
করিবে এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য তোজন করিবে। তদনস্তর রোগীকে 

আচারাদি উপদেশ দেওয়া বৈদ্যের কর্তব্য। রজো, ধুম, স্নেহ, 
আতপ, মদ্য ব অন্ত দ্রব্য পান; শিরঃম্ান যানে গমন ও ক্রোধ 

গ্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে । 

শিরোবিরেচনের যোগ ও অতিযোগের ফল বলা যাইতেছে । 

উপযুক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে মন্তকের লঘুতা, সচ্ছন্দে নিদ্রা ও 
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প্রবোধ, বিকারের শান্তি) ইক্ট্রিয়গণের শুদ্ধি এবং মনের সুখ, এই 

সকল লক্ষণ ঘটে। অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে কফ প্রসেক, 

মন্তকের গুরতা, এবং ইন্ট্রিয় বিভ্রম জন্মে। মুদ্ধিিদেশ অতি ক্গিগ্ধ 
হইলে রুক্ষ ক্রিয়! কর্তব্য । হীন পরিমাণে সেবিত হইলে ইন্দ্রিয়ের 

বৈগুণ্য, রুক্ষতা ও রোগের অশাস্তি এই সকল লক্ষণ ঘটে। এস্বলে 

পুনর্বার নস্য প্রয়োগ করিবে । শিরোবিরেচনার্থ স্নেহের পরিমাণ 

রোগীর বল অনুসারে চারি ছয় বা অষ্ট খিন্দু নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বার নস্য প্রয়োগেরও শুদ্ধ হীন ও অতি- 
বযোগ,.এই ভ্রিবিধ লক্ষণ বল! হইয়াছে । উপযুক্ত রূপে সংশোধিত 

হইলে মন্তকের লঘুতা, শ্রোতপথেরশুদ্ধি, ব্যাধিজয়, মন ও ইন্ড্রিয়ের 

: প্রসন্নতা, শিরঃ শুদ্ধির এই সকল লক্ষণ ঘটে। মুর্দিদেশ হীনরূপে 
শোধিত হইলে কণড, উপদেহ (শুখের চট্ চটে ) শুদ্ধতা ও আোতপথে 

কফের সংশ্রব, এই সকল লক্ষণ ঘটে। অতিশোধিত হইলে মন্ত- 
লুঙ্গ ক্ষরণ, বায়ুবৃদ্ধি, ইন্ড্রিয়-বিদ্রম, মন্তকের শুন্ততা, মুর্িদেশ-গাঢ় 
বিরেচিত হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটে । হীন ও অতি গশুদ্ধির স্থলে 

কফবাত নাশক প্রক্রিয়া করিবে । মস্তক সম্যক বিশোধিত হইলে 

মন্তকে ঘ্বত সেচন করিবে। বাযু-কর্তৃক দেহ অত্যন্ত অভিভূত 

হইলে একদিন, দুই দিন, সপ্তাহ বা পুনঃ পুনঃ একবিংশতি দিন, 

অথব। যাবৎ কর্তক্য বোধ হয় তাবৎ কাঁল, অথব। দিবসে ছুই বার 

নস্য প্রয়োগ করিবে ।* 

শিরোবিরেচনের ন্তায় অবপীড়ও, অভিষ্যন্দ রোগে ও সর্পদংশন 

জন্য অচৈতন্যে প্রযোজ্য | শিরোবিরেচক দ্রব্যের মধেছি কোন ত্রবা 

পিষিক়! চূর্ণ করিবে। চিত্তবিকার কৃমি ও বিষাভিপন্ন রোগীর 
নাসারন্ধে নলের দ্বারা সেই ছ্চুর্ণ প্রয়োগ করিবে। ক্ষীণ ব্যক্তির 

রক্তপিত্ত রোগে শর্কর1 ইক্ষুরস ছুপ্ধ ঘ্বত মংসরস ইহাদিগের মধ্যে 

কোন একটার নস্য প্রয়োগ করিবে। কৃশ দুর্বল ভীরু সুকুমার ও 
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স্ীলোক দিগের শিরঃ গুদ্ধির জন্য ওঁষধের কন্ক সহযোগে পক স্নেহ 
প্রয়োগ করিবে। 

ভুক্ত অপতর্পিত, অত্যর্থ তরুণ প্রতিশ্তায়ী, গর্ভিনী পীত-স্গেহ 

পীতোঁদক পীতমদ্য অজীর্ণা দত্ববস্তি রুদ্ধ বিষার্ত তৃষিত শোকাঁভিভূত 
শ্রান্ত বালক বৃদ্ধ বেগাবরোধিত শিরঃস্নানাভিলাধী, এই সকল 
ব্যক্তিকে নসা প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোক অনার্ভবা বা দিন 

মেঘাচ্ছন্ন হইলে নপ্য ব! ধূম প্রয়োগ করিবে ন।। 
নস্য বা ধূম হীনমাত্রা, অতি মাত্রা, শীতল উষ্ণ বা সহসা! প্রদত্ত 

হইলে) ব। প্রয়োগকালে মস্তক অতি বিলম্বিত থাকিলে বা বিচলিত 

হইলে অথব] নিষিদ্ধভাবে ব। অবস্থায় প্রয়োজিত হইলে বাাপদ ঘটে। 

ভৃষ্ত। ও উদ্গারাদি, দোষ-নিমিত্ত বা ক্সীণতা-জন্য, উভয় কাঁরণেই 
ঘটে। | 

শিরোবিরেচনে ছুই প্রকার ব্যাঁপৎ ঘটে। দোষের উতক্লেশ জন্য 

এবং ক্ষীণত। জন্য । উতরেশ জন্য হইলে শমন শোধনীর দ্বারা এবং 

ক্ষয়-জন্য হইলে বৃংহনীয় দ্রব্যের দ্বার প্রতিবিধান করিবে। 

প্রতিমর্শ চত্তর্দশ কালে প্রয়োজ্য যথ|_ প্রাতঃকালে নিদ্াভঙ্গের 

পর, দত্ত ধাবনের পর, গৃহ হুইন্ছে নির্গত কালে, পুরীষ মুত্র ত্যাগের 
পর, কবল গ্রহণ ও অঞ্জন প্রয়োগের প্র, ব্যায়াম, ব্যবায় ৰা পথ-ভ্রমণের 

পর) অতুক্তকালে বমনান্তে ও দিবা নিদ্বার পর, এবং সায়ংকালে। নিদা- 

ভঙ্ষে সেবন করিলে, রাত্রিকাঁলে নাসারন্ধে সঞ্চিত মল পরিষ্কৃত হয় ও 

মনঃ প্রফুল্ল হয়। দক্ত প্রক্ষালনের পর সেবন করিলে দস্ত দৃঢ় হয় ও 

সুখে সুগন্ধ হয় । গৃহ হইতে নির্গত কালে সেবন করিলে রে ধূম 
প্রভৃতি নাসারন্ধে, প্রবিষ্ট হয় না। মলমুত্র সেবনের পর সেবন 
করিলে দৃষ্টির গুরুত্ব অপনীত হয়।: অভূক্তকালে সেবন করিলে 
আোত-পথের বিশুদ্ধি ও লঘৃতা হয়। বমনাস্তে সেবন করিলে আোত- 

পথ-নংলগ্ন স্লেম্মা সমস্ত পরিস্কৃত হইয়1 অন্ে রুচি জন্মে, দিব! নিদ্রার' 
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পর সেবন করিলে নিদ্রা জন্য গুরুত্ব ও মল নাশ হয় ও চিত্তের 

একাগ্রত1 জন্মে ॥ সায়ংকালে সেবন করিলে সুখে নিদ্রা ও প্রবুদ্ধ 

হয়। 

ঈষৎ উচ্ছিভিবত্ত (টানিয়! লওয়া) নস্যে স্বেহ প্রয়োগ করিলে 

যদি মুখ পধ্যস্ত এরসরণ করে, তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। ইহাতে 
কেবল মাত্র পরিমাণের ভেদ । নস্য সেবনের দ্বার! স্কন্ধ-সন্ধির 

উদ্ধগত রোগের শাস্তি হয়, ইন্দ্রিয় নির্মল হয়, মুখ সুগন্ধি হয়, হন 

দস্ত শিরেো! গ্রীবাত্রিক বাহু ও বক্ষের বল হয়, এবং বলি পলিত 

থালিত্য (টাক) ওবাঙ্গ এই 'সকল জন্মে না। নস্যের পক্ষে, কফে 

. তৈল, ৰাযুজন্য রোগে বসা; পিতে বত এবং বায়ু-যুক্ত পিত্তে মজ্জা, 

প্রয়োজ্য-। 

অতঃপর কবল-গ্রহের (কুল কুচ) নিয়ম বলা হাইতেছে। কবল 

গ্রভ চারি প্রকার যথা, স্সেহী প্রসাদি শোধী ও রোপণী। স্রেহ-যুক্ত 

এবং উষ্ণ হুইলে সহী বল। যায়, উহা বাতে প্রশস্ত । মধুর ও 
শীতল হইলে প্রসাদনী বল! যায়, ইহ! পিত্তে প্রশস্ত। কটু অন্ন ও 

লবগ যুক্ত কক্ষ উষ্ণ হঈলে শোধনী বল] যাঁয়, ইহা কফে হিতকর। 
কষায় তিক্ত মধুর কটু ও উষ্ণ, মুখের অভ্যন্তরস্থ ব্রণ শোধনের পক্ষে 

হিতকর। 

এই চারি প্রকার কর্লের বিশেষ বলা যাঁইতেছে। ত্রিকটু বচ 
সর্ষপ হুরীতকী ইহাদিগের কন্ধ, তৈল শুক্র স্থুরা গোমৃত্র ক্ষার ও মধু 
ইহাদ্দিগের কোন একটার সহিত আলোড়িত করিয়া লুবণ সংযোগ 
পূর্বক তপ্ত করিবে । "পরে গল কপোঁল ও ললাট দেশে শ্বেদ প্রয়োগে 
মৃদিত করিয়া উক্ত দ্রব্যের কবল খ্রারণ করাইবে। 

পেয় দ্রব্যের ষেমাত্র! মুখ মধ্যে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহাকে 

রুবল বলে। যেমাত্রা সঞ্চালন করিতে পারা নাযাঁয় তাহাকে গণ্ুষ 
বলে। অনন্য চিত্তে উনত দেহে তাবৎ কাল গণ্য ধারণ কর্তব্য 



২৮৬ সশ্রস্ত | 

যাবৎ পর্য্যত্ত নাসিক] রন্ধ, ও নয়ন পরিপ্লাবিত না হয়। একটী কবল 
পরিত্যাগ করিয়। পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে । এইরূপে ন্নেহ ছুপ্ধ মধু 

মাংসরস মূত্র অল্নরস ক্কাথ ও উঞ্চোদক, এই সকল সহযোগে কবল 

প্রয়োগ করিলে দোষের শাস্তি হয়। ব্যাধির উপশম, মনের তুষ্টি, 

মুখের নির্মলতা ও লঘু এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নত1, কবলের দ্বার! মুখ 

সংশোধিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। সম্যক শোধিত ন। হইলে 
জড়ত1 কফের উতক্লেশ ও রসঙ্ঞানের হানি হম । কবলের অতিযোগে 

মুখপাক শোষ তৃষা অরুচি ও ক্লান্তি জন্মে॥ শোধনীয় দ্রব্যের গণ 

অনুসারে এইরূপ ফল হইয়া থাকে । | 

তিল নীলোঁৎপল ত্বৃত শর্কর! গ্ধ ও মধু একত্র যোগে গণ্ডুষ ধারণ 

করিলে যুখ-দগ্ধজন্য দাহের শাস্তি হয়। কধলের এই বিধি। মুখ 

রোগে প্রতিসারণ প্রয়োগ করিতে হইলে যুক্তি অনুসারে দ্রব্য গ্রহণ 
করিবে। তাহার কন্ক রসক্রিয়। ক্ষৌদ্র ও চূর্ণ অঙ্কুলির অগ্রভাগের 
দ্বার! প্রয়োগ করিবে । কবলে যে সকল রোগের শাস্তি হয় ইহাতেও 

সেই সকল রোগের শান্তি হয়। ইহাতে দোষ নাশক ও অনভিষ্যন্দি 

দ্রব্য আহার করিবে । 



স্শ্রুত। 

উত্তর তন্ত্র। 

প্রথম অধ্যায় । 
শশা০১১০ 

নেত্ররোগের বিবরণ। 

যে উত্তরতন্ত্রের কথা পূর্বোক্ত একশত বিংশ অধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ 

বলা হইয়াছে, সেই উত্তরতন্ত্র এক্ষণে বলা ষাইতেছে। বিবিধ প্রকার 

রোগের বিবরণ, শালাক্য শান্ত্রোস্ত সমুদায় রোগের বিবরণ, শিশুদিগের 

পীড়ার হেতুর বিবরণ, কায়চিকিৎস! প্রভৃতি ছয়খণ্ডে মহর্ষিদিগের 

স্বারা যে সকল উপসর্গ ও রোগের বিষয় বর্ণন কর! হইয়াছে তাহা 

দিগের বিবরণ, আগন্ত রোগের বিবরণ, ভ্রিষষ্টি প্রকার রসসংসর্গ, 
বস্থবৃত্ত শাস্ত্রের যুক্তার্থ সমুদায় 'দে।ষ ভেদের বিবরণ এবং রোগের 

চিকিৎসার জন্য বিবিধ উপায়, ইহাতে কথিত হইয়াছে । এই সাগর 

সদৃশ অগাধ উত্তরতন্ত্র থণ্ডের প্রথমে শিরোগত রোগ সকলের সংখ্যা 

লক্ষণ ও সাধ্যাসাধ্যত। বর্ণন কর! যাইতেছে । 
্বীয় বৃদ্ধান্ুষ্ঠের উদীরদেশের পরিমাণ ছুই অঙ্গুলি মেত্র-বুদ্বুদের 

বিস্তার। সর্বতোভাবে ইহার৪পরিমাণ সার্দ ছুই অন্ুলি। ইহার 
আঁকার গোস্তনের ন্যায় সুবৃতত এবং সকল ভূতের গুণ হইতে উৎপন্ন । 

নেত্র বুদ্বুদের মাংস ক্ষিতি হইতে, রক্ত অগ্নি হইতে, ক্ৃষ্ণভাগ বানু 
হইতে, স্বেতভাগ জল* হইত্বে এবং ত্শ্রমার্গ আকাশ হইতে সমুভূদ্ 



হ্ হৃশ্রুচত | 

হয় | নেত্রের তৃতীয়াংশ কৃষ্ণমগ্ুল এবং দৃষ্টিস্থান কৃষ্ণ-মগুলের 

সপ্তমাংশ বলিয়া দৃষ্টিবিশারদ পণ্ডিতের! বর্ণন করিয়াছেন । নেত্রদ্বয়ের 
মণ্ডল পাঁচটা, সন্ধি ছয়টা ও পটল পাচটা। মগুল পাঁচটা যথা, 
পক্ষমম গুল, বত্ম মণ্ডল, শ্বেতমণ্ল, কৃষ্ণমগ্ডল ও দৃষ্টিহগুল। ইহাদিগের 

প্রত্যেকে যথাক্রমে পরেরটা পূর্বটার মধ্যগত। সন্ধি ছয়টা যখ!»_ 
পক্ষ ও বত্ম মধ্যগত সন্ধি, বর্ম ও শুক্লের মধ্যগত সন্ধি; শুরু ও কৃষ্ণের 
মধ্যগত সন্ধি, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমগ্ুলের মধ্যগত সন্ধি, কনীনিকাগত 

সন্ধি, এবং অপাঙ্গগত সন্ধি। পটল পাঁচটা যথা,__ৰাহা অথব! প্রথম পটল 

তেজ-জলাশ্রিত, দ্বিতীয় মাংসাশ্রিত, তৃতীয় মেদ আশ্রিত, চতুর্থ অস্থি 
আশ্রিত, পঞ্চম দৃ্টিমগুলাশ্রিত। উদ্ধগত শিরানুুলারী দোষ সমূহের 

দ্বারা নেত্র ভাগে দারুণ রোগ সমস্ত জন্মে। আবিলতা সংরস্ত 

( কট্ুকটানি) অশ্রপতন গুরুত্ব দাহ রাগ (রক্তবর্ণ) প্রভৃতি উপদ্রর 

ঘটিলে, অথব1 নেত্রের বস্মকোঁষে শৃকপূর্ণের ন্যায় অর্থাৎ যেন কাটা 

ফুটির। রহিয়খছে এরূপ যাতনা বোধ হইলে, কিন্বা নেত্রের প্রকৃত 

রূপ বা পূর্বোক্ত রূপে ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত ঘটিলে, নেত্র দোষাধিঠিত 
বলিয়। জানিবে। নেত্র রোগের সম্ভব মাত্রই দোষ অনুসারে চিকিৎসা 

করিবে, তাহা না করিলে রেধগ বলবান্ হয় । 

উষ্ণাভিতাপ, জলপ্রবেশ, দূরদর্শন, জ্বপ্ন-বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ দিবাভাগে 

নিদ্রা ও রাব্রকালে জাগরণ, স্থিরদৃষ্টি, রোদুন, শোক, কোপ, ক্রেশ, 
অভিঘাত, অতিমৈথুন, শুক্ত, কাজী, অল্প কুলখ ও মাসকলাই সেবন, 
বেগধাঁরণ অথবা স্থেদর রজে। বা ধূম সেবন, ব! বমনের ব্যাধাত বা 

অতিষোগ, বাম্পবেগ ধারণ) অথব। শুক্র পদার্থ নিরীক্ষণ এই 'সকল 

কারণে দৌষ কুপিত হইয়। নেত্ররেগ জন্মায় । নেত্ররোগ ফটপ্ততি 

(৭৬) প্রকার- বাযুজন্য দশবিধ, পিতজন্য দ্বশবিধ, কযজন্য ত্রয়োদশ 

রক্তজ্বন্য যোড়ষ, সন্নিপাত-জন্য পঞ্চবিংশতি ও বাহ রোগ ছুই প্রকার.। 

তাঁহার মধ্যে হতাধিমহ্থ,নিমেষ দৃ্টিগতরোগ। গভ্ভীরিক1 এবং বাত-হত্ব" 



সশ্রুত। ২৮৯ 

বত? বায়ু-জন্য চক্ষু রোগের মধ্যে এই গুলি অপাধ্য, বাযু-জন্য কাচরোগ 
যাপ্য, এবং অন্যতোবাত শুফাক্ষিপাক, অধিমস্থ অভিষ্যন্দ এবং মারুত 

পর্য্যায় এই গুলি সাধ্য । পিতৃজন্য রেখগের মধ্যে হম্বজাত্য জলশ্রাব 
পরিষ্লায়ী এবং নীলিরোগ অসাধ্য,এবং কাচরোগ অভিষ্যন্দ অধিমন্থ 
অল্লাধ্যুষিত-দৃষ্টি গুক্তিকা পিত্ত-বিদগ্ধ-দৃষ্টি পোথকী এবং লগণ, এই 
গুলি যাঁপ্য। কফ-জন্য নেত্ররোগের মধ্যে শআাব-রোগ অসাধ্য, 

কাচরোগ্ যাপ্য। অভিষ্যন্দ অধিমন্থ বলাসগ্রথিত শ্লেম্মবিদগ্ধ-দৃষ্টি 

পোথকী লগণ কৃমিগ্রন্থি ক্রিন্নবর্ শুক্লার্ম পিষ্টক এবং প্রেম্সাপনার্হ, 

শ্রেম্মজন্য রোগের এইগুলি সাধ্য। রক্তজন্য নেত্ররোগের মধ্যে 

রক্তম্ীব অজক1 শোণিতার্শ অবলম্ষিত এবং শুক্ররোগ অসাধ্য, রক্তজন্য 

কখচরোগ যাপা, এবং মন্থ অভিষ্যন্ন ক্রিষ্টবর্জ হর্ষোৎপাঁত সিরাজ 
অঞ্জম সিরাজাল পর্বণী অব্রণ শুক্র শোণিতার্্ম অর্জুন, এই গুলি সাধ্য ॥ 

পুয় আ্াব নাকুলান্ধ্য অক্ষিপাক অলজী এই রোগগুলি সর্বদোষ-জন্য 
অতএব অসাধ্য । সন্নিপাত-জন্য কাচরোগ ও পক্মকোপ রোগ যাপ্য। 

বত্মাববন্ধ্য পিড়ক] প্রন্তা্্যর্ম মাংসার্্ম ্নায়ন্্ উৎসঙ্গিনী পুয়ালস 
অর্ববদ শ্তাব-বর্জ কর্দমবর্্ অর্শবর্্স শুক্রার্শ শর্করাবর্জ সশোফ ও 
অশোফ ছুই প্রকার পাকরেখগ, বহলবর্স্স অক্রিক্নবন্ম কুক্তীক। বিষ 
এই গুলি আরোগ্য হয়। হই প্রকার বাহরোগ (সনিমিভ্ ও অনিমিত) 

অসাধ্য । ূ 

পূর্ব্বেক্ত ছেয়াত্তর“ প্রকার নেত্ররোগের মধ্যে নয়টী সন্ধিগত 

একবিংশতিটা বত্মগত, একাদশটা শুক্ুতাগস্থিত, চারিটী কৃষ্ণভাগ- 

শ্রিত, সর্বত্র-গত সতরটা, দৃষ্টিগত বারটী এবং বাহরোগ ছুইটা। 
ইহাদিগের লক্ষণ পরে বলা যাইতেছে । 

ন৫ 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 

নেত্রের সন্বষিগত রোগের বিবরণ । 

সন্ধিগত রোগ নয় প্রকার,-_পুয়ালস, উপনাহ, পুয়াত্রাব, শ্রেস্মা- 

আব, রক্তাআাব, পিত্তাত্রাব, পর্বণিক1, অলজী এবং কৃমিগ্রন্থি। নেত্রের 

সন্ধিস্থানে পক্ক শোফ জন্মিয়! তাহ! হইতে পৃতিগন্ধ বিশিষ্ট পুয় নির্গত 
হুইলে তাহাকে পুর়ালস কহে। দৃষ্টি সন্ধিস্থানে কণু,যুক্ত ও বেদনাহীন 
মহত্গ্রন্থি জন্মিয়। পাকিলে উপনাহ বলে। দোষ সমস্ত অশ্রমার্গের 

ছারা সন্ধিস্থানে গমন পূর্বক যাতনাহীন আব-রোগ জন্মায় । মতান্তরে 

নেত্রনাড়ীর দ্বার সমস্ত দোষ সন্ধিস্থানে গমন পূর্বক সেই সমস্ত আজাব 

রোগ জন্মায়, আৰ চারি প্রকার, তাহাদিগের জক্ষণ বলা ধাইতেছে । 
সন্ধিস্থান পাকিয়! পৃয় আব হইতে থাকিলে পুয়াআ্রাব বলে। শ্রাৰ 
শ্বেতবর্ণ যাতনা-হীন গাঢ় পিচ্ছিল হইলে শ্লেশ্সাাৰ কহে । অতিশয় 

গাঢ় না হইয়। ঈষদুষ্ণ রক্তযুক্ত আব অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে 
রক্তাত্াব বলে। ইহা রক্ত-জন্ত জন্মে। সন্ধি-মধ্য হইতে পীতের 

আতাধুক্ত নীলবর্ণ উষ্ণ জলের হ্যায় স্রাব হইলে পিভ্তাআাব বলে। 

দাহ ও শূল বিশিষ্ট তাত্রবর্ণ হুক গ্লোলাকার শোফ জন্মিলে পৰ্ধণী 
কহে ( ইহা রক্তজন্য। পূর্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট শোফ সন্ধিস্থানে 
শুরু ভাগে বা কৃষ্জ ভাগে জন্মিলে অলঞ্জী কহে। কৃমিগ্রন্থি কর্তৃক 

নেত্রের বন্য ও পক্ষ্রদেশে কওু,যুক্ত গ্রস্থি জন্মায়। সেই সমস্ত সন্ধি- 
জাত কৃমি বর্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থানে বিচরণ পূর্বক নয়নের অভ্যন্তর 

দুষিত করে। 
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বত্ম গত রোগের বিবরণ। 
যৎকালে দোষ স্বমন্ত পৃথক্ বা মিলিত তাবে নেত্রের বন্দেশাশ্রিত 

সকল শিরাতে ব্যাপ্ত হইয়। বৃদ্ধি পায় এবং সেই স্তান স্থিত রক্ত ও 

মাংসকে বুদ্ধি করে, তৎকাঁলে বক্সাশ্িত বিকার সমস্ত জন্মায় । সেই 
সকল বিকারের নাম উল্লেখ কর! ষাইতেছে। উৎসঙ্গিনী কুক্তীক! 

পোথক্য বজ্মশর্করা অর্শবর্ম্ শু্কার্শ অঞ্জন বহলবর্জশ বত্ম্পীববন্ধ ক্রিষ্ট- 

বর্ম কর্দদমবর্ম শ্তাববর্জক্রিন্নবর্ম্স অপরিক্িন্নবর্ত্ঘ বাতহতবর্ত্ঘ অর্বদ 

.নিমেষ শোণিতার্শ লগণ বিষবর্জ এবং পক্মরকোপ। 

নেত্রের অধোভাগে বাহ প্রদেশে অন্তমু্খী উৎসঙ্গ বিশিষ্ট পিড়ক। 

জন্মিলে উৎসঙ্গিনী বলে। কুস্ভীক-বীজের সদৃশ পিড়কণ জন্মিয়া পক্ষ 

ও বর্মদেশ স্কীত হইলে কুস্তীক পিড়কা কহে। কু শ্রাব ও বেদনা! 

বিশিষ্ট গুরু রক্তবর্ণ সদৃশ পিড়কা জন্মিলে পোথক্য বল! যায়। ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র অথচ স্থল বহুপংখ্যক খর পিড়কার দ্বারা ঘনীভূত রূপে বত্দেশ 

আবৃত হইলে বর্মশর্করা কহে। বর্মদেশে খর স্তব্ধ কঠিন দীর্ঘ অস্কৃরের 
হ্যায় জন্মিলে শুষ্কার্শ বলে 1 দাহ তোদ ও অল্প বেদন। বিশিষ্ট তাঅবর্ণ 

কোমল সুল্ম পিড়ক। বত্মদেশে জন্মিলে, অঞ্জন কহে। বত্মদেশের ষে 
রূপ বর্ণ সেই রূপ বর্ণ বিশিষ্ট পিভকা বন্ধের চতুষ্পার্থ্ে সমান ভাবে 
জন্মিলে বহলবত্ম' বলে। কও ও অন্ন বেদন] বিশিষ্ট শোফ বর্মদেশে 

জন্মিলে ও তত্প্রযুক্ত সমভাঁবে নেত্র নিমীলন করিতেন পারিলে 

বআ্ণাববন্ধক বলে। সমস্ত বর্ম প্রদেশ কোমল অন্ন বেদন। বিশিষ্ট হইলে 

তাত্রবর্ণ ও অকল্মাৎ রক্রবর্ণ হইলে ক্রি্টবর্জ বলে। ক্রিষ্টবর্ম রোগে 
পিত্ত সহকারে শোণিত দগ্ধ হই! ক্লিন হইলে বর্সকর্দম বলে। বর্ম 

দেশের বাহ্ ও অন্তরে-স্তাববর্ণ ফুল! বেদন1 দাহ কণ্ড ও ক্লেদ বিশিষ্ট 

শ্তাববর্্ঘ বলে। বহির্ভাগে ৰেদন। হীন ফুলা ও অন্তরে ক্লেদ জন্মিয়। 
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আব হইতে থাকিলে এবং অতার্থ কণ্ডু ও তোদ বিশিষ্ট হইলে ক্রিনন- 
বন্ম বলে। বআ্দেশ না পাকিয়। পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও সম্বন্ধিত 

হয় অর্থাৎ যোড়া লাগিয় যাঁয় তাহাকে অক্রিন্ন বর্ম বলে। বর্ম সন্ধি 
শিথিল হুইয়! পক্ষ নিমীলন করিতে ন1 পারিইল তাহাতে বেদন। 

থাকুক ব! ন। থাকুক তাহাকে বাতহতবঝ্মসবলে। বত্মদেশের অন্তরে 

সরক্ত বেদনাহীন বিষম গ্রন্থি লম্বিত তাবে জন্মিলে অর্ধ,দ বলে। 

বর্ম-স্থিত নিমেষ সম্পাদিনী শির! সমূহের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া 

বর অতিক্রম করিয়া সঞ্চালন করিলে নিমেষ রোগ কহে । বআর্দেশ- 
জাত কোমল মাংসের অঙ্ক, র পুনঃ পুনঃ চিন্ন হইয়। বৃদ্ধি পাইলে, এবং 

তাহাতে দাহ কও ও বেদনা থাকিলে অর্শোব্ম কহে। এই রোগ 

শোণিত জন্য । বত্মদেশে বেদনাহীন পিচ্ছিল ক, যুক্ত কুঝ-পরিমাণ 
স্থল গ্রন্থি জন্মিয়া না পাকিয়। কঠিন হইয়। থাকিলে লগণ-রোগ কছে। 

বত্দেশ ফুলিয়! উঠিয়! জলপূর্ণ মুণালের ছিদ্রের ন্যায় হুস্ষ শুক্ষ্স বহু- 

সংখ্যক ছিদ্র বিশিষ্ট হইলে বিষবত্ বলে। দোষ সমস্ত পক্মাশয়ে 

সঞ্চিত হইলে পক্ষ সমস্ত তীক্ষাগ্র ও খর হয় ও তৎ কর্তৃক নেত্ে পীড়া 

বোঁধ হয়। সেই সকল পক্ষ উতৎপাটন করিলে শাস্তি লাভ হয়। 

ইহাকে পক্মকোঁপ কহে। এই রোগে নেত্রে বাধু আতপ বা অশনি 
তাপ সহা হয় না। 

চতুর্থ অধ্যায় । 

শুরু মণ্ডলগত রোগের বিজ্ঞ(ন ॥ 

প্রস্তার্য্যন্্ম শুক্লাম্ম রক্তার্ম অধিমাংসার্ন স্নাধৃর্শ শুক্তিকাচ অর্জুন 

পিষ্টক শিরাজাল গিড়ক1 এবং বলাস, নেত্রের গুরুভাগে এই একাদশ 

প্রকার রোগ জন্মে। শুরু ভাগে বিস্তীর্ণ পাতল1 নীলযুক্ধ রক্রের 
যাক গ্রন্থি অন্মিলে প্রস্তারি বল। যায় । কোমজ শ্বেতবর্ণ গ্রন্থি সমস্ত 
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গুরু ভাগ ব্যাঁপিয়৷ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইলে শুক্লার্্ম বলে। শুরু ভাগে 

পদ্মাকাঁরে মাংস বৃদ্ধি হইলে লোহিতার্মন বলে । কোমল বিস্তীর্ণ 

বহুল যক্তের ন্যায় বর্ণ অথব| শ্তাব-বর্ণ-বিশিষ্ট মাংস জন্মিলে অধি- 

মাংসজান্্ন বলে। শুরু ভাগে খর পাও্,বর্ণ মাংস জন্মিয়া বৃদ্ধি পাইলে 

ন্াধৃন্দ বলে। শুরু ভাগে শ্তাববর্ণ মাংসাকার বিন্দু সমস্ত অথব! 
শুক্তির ন্যায় জন্মিলে শুক্তি বলে। গুরুদেশে শশ জস্তর রক্তের ন্যায় 

'একটী মাত্র বিন্দু জন্মিলে অজ্ঞুন বলে। উতসনন জলের ন্যায় শুরু ও 

পিষ্ট গোলাকার বিন্দু জন্মিলে পিষ্টক কহে। রক্তবর্ণ কঠিন ও মহান্ 
শির! সমস্ত জালের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইলে জাল কহে। শুরু ভাগ 

শিরায় আবৃত হইয়া কৃষ্ণ ভাগের সীম! পর্য্যন্ত সেই সকল শিরাতে 

শ্বেত বর্ণ পিড়ক! জন্মিলে পিড়কা বলে। শ্বেত ভাগ কাংস্য ব্ণ 

শিরার দ্বারা অথবা বিন্দুর দ্বারা আবৃত হইলে বলাস গ্রন্থি বলে? 

পঞ্চম অধ্যায় । 

কৃষ্ণ মণ্ডলগত রোগের বিজ্ঞান । 

সত্রণ-শুক্র অব্রণ-শুক্র পাকাতায় এনং অজকা, কুষ্ণ-মগুলে এই 

টরি প্রকার বিকার জন্মে। কুষ্ণমণ্ডলে সুচি কর্তৃক বিদ্ধের ন্যায় 

নিমগ্ররূপ প্রতিভাত হইলে, এবং তাহা উষ্/স্রাীবশীল ও অত্যর্থ 

বেদনা বিশিষ্ট হইলে গ্ীবণ শুক্র বলে। এই রোগ যদি দৃষ্টির নিকট- 
বর্তী স্থীনে না জন্মে, অবগাড় ও আবশীল না হয়, বেদনাহীন হয় ও 

যুগ্গুক্র না! হয় তবে আরোগ্য হইবার অন্ন সম্ভাবনা থাকে। 

কষ্ণমণ্ডলে শ্বেতবর্ণ আাবশীল অন্প-বেদনা-বিশিষ্ট অশ্রুযুক্ত জলদ-খও্ড 

সদৃশ শুক্র জন্মিলে অব্রণ-শুক্র কঁহে। অব্রণ-শুক্র গম্ভীর বহল হইলেও 
অল্পে অল্পে উথিত হুইলে কষ্টসাধ্য হয় ; এবং সেই শুক্র মাংসাবৃত, 
সচল, সিরালগ্ন, দৃষ্টিঃরোধক, ছুই ত্বকৃতেদী, অস্তর্লোহিত, অল্পে অল্নে 
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উখ্িত, এবং তাঁহার মধ্য-ভাগ বিচ্ছিন্ন হইলে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। 
কৃষ্ণমণ্লে মুদগ সদৃশ শুক্র জন্মিয়1! পিড়কা ও উঞ্ণ অশ্পাত হইলে 
তাহাও অসাধ্য বল! যায়। শুক্র তিভির-পক্ষ সদৃশ হইলেও কেহ 

কেহ অসাধ্য বলে। ক্ু্ণ মণ্ডল শ্বেতবর্ণে আবৃত হুইলে সর্ব দোষ সম্ভৃত 
অক্ষিপাকাত্যয় বলে। এই তীব্র রোগ অক্ষিকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। 

বেদন৷ ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পিচ্ছিল অজাপুরীষের (ছাগলনাদীর) ন্যায় 

আকার কৃষ্ণ মণ্ডল ভেদ করিয়। জন্মিলে অঙ্গক1 বল। যায় । 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

নেত্রের সর্বস্থানগত রোগের বিজ্ঞান । 

অভিষ্যন্দ রোগ চারি প্রকার, অধিমস্থ রোগ চারি প্রকার, শোফযুক্ত 

পাক, শোফহীন পাক? হত্বাধিমন্থ, অনিল পর্যযায়, শুক্কাক্ষিপাক, অন্ত- 

তোবাত, অল্নাধ্যুষিতা-দৃষ্টি সিরোৎ্পাত এবং সিরাহর্ষ, এই সকল 
প্রকার নেত্ররোগ প্রায় অভিষ্যন্দ-জন্ত জন্মে। অতএব অভিষ্যন্দ রোগ 
জন্মিবামাত্রই তাহার প্রতিকার কর কর্তব্য । 

বায়ু-জন্ত অভিব্যন্দ রোগ জন্মিলে রোম্হ্র্য নেত্রের স্তব্ধ ভাব সঙ্র্য 

(কুট.কুটুনি) পরুষভাব শুষকভাব ও তাহা হইতে শীতল অশৃপাত এবং 

শিরোদেশে অভিতাপ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। পিত্ত কর্তৃক অভিষ্যন্দ 
রোগ জন্মিলে নেত্রে দ্বাহু পাক, শীতপ্রিয়ত। (শীতল স্পর্শে অঙিলাষ), 

ধৃম ও বাম্পের উদগম, উষ্ণ অশূপাত, এই সকল লক্ষণ জন্মে এবং নেত্র 

পীতবর্ণ হয়। কফ জন্য মভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে, নেত্রে উষ্ণ স্পর্শে 

অভিলাষ গুরুতা শোঁফ কু, পক্ষমনংলগ্ণ, শীতলতা৷ এবং মুহুমূহু পিচ্ছিল 
আব, এই সকল লক্ষণ ঘটে। রক্ত জ্রন্য অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে১ 

নেত্র রক্তবর্ণ হয় ও রক্তবর্ণ আঞ্জী সমস্ত তাহাতে দুষ্ট হয়, নেত্রের শ্বেত 
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ভাগ পর্য্যস্ত অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয় ও তাহ! হইতে তাত্রবর্ণ অশ্পতন হয় 
এবং পিত্ত জন্য সকল লক্ষণ তাহাতে জন্মে। 

অভিষ্যন্দ রোগের প্রতিকার না করিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়! অধিমন্থ 

রোগ জন্মে। অুধিমন্থ রোগে নয়নে তীব্র বেদন! জন্মে এবং নেত্র 
উৎপাটিত বা মথিত হওয়ার ন্যায় যাতন! জন্মিয়! শিরোদেশের অর্ধভাগ 

পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। বাযুজন্য অধিমস্থ রোগে নেত্রে উৎপাটিত ও 
মথিতের ন্যায় যাতনা হয় ও তাহাতে সঙ্ঘর্ষ তোঁদ ভেদ সংরস্ত আঁবিলত। 

আকুষ্চন আন্ফোটন আখ্মান কম্প এবং ব্যথা এই সকল উপদ্রব জন্মিয়। 

শিরোদেশের অদ্ধভাগ পধ্যস্ত ব্যাপ্ত হয়। পিত্ত জন্য অধিমন্থ রোগে, 

নেত্র রক্তবর্ণ আগ্জীতে পরিপূর্ণ, আববিশিষ্ট, অগ্নি ব! ক্ষার কর্তৃক 

দগ্ধের ন্যায় যাতনা বিশিষ্ট হয়, ফুলিয়া ও পাকিয়া উঠে, শরীরে শ্বেদ 

নির্গম হয়, দৃষ্টি পীতবর্ণ হয়, এবং মৃচ্ছ ও শিরোদেশে দাহ জন্মে। 

শ্লে্ম-অন্য অধিমন্থ রোগে শোফ অন্ন সংরস্ত শ্রাৰ কণ্ড শৈত্য গৌরব 
পিচ্ছিলত1 এবং নেত্র হর্ষ, নেত্রে এই সকল উপদ্রব জন্মেঃ দৃষ্টি আবিল 

হয়, সকল পদার্থ পাংশু পূর্ণের ন্যায় দেখে, নাসিকায় আমীন ও 
মন্তকে ষাতন! হয়। রক্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগে নেত্র রক্তাশ্াৰ ও 

তোদ বিশিষ্ট হয়; চতুর্দিক্ অগ্নি সদৃশ বোধ হয় এবং সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল 
রক্তমগ্ন বলিয়।৷ বোধ হয়, এবং স্পর্শ সহ হয় না। অধিমন্থ রোগ শ্লেক্স 

জন্য হইলে সপ্ুরাত্রে, রক্তজন্য হইলে পঞ্চরাত্রে, বাষুজন্য হইলে ষড়- 
রাত্রে এবং পিত্ৃজন্য হইলে মিথ্যাচার প্রধুক্ত সদ্যই দৃষ্টি নাশ হয়। 

তু উপদেহ (পোতা। যোড়া লাগা) অশ্পাত, পক্ক-উড়,ম্বরের ন্যায় 

আকার, দাহ, সংহর্ষ, ভাম্বর্ণ, তোদ, গৌরব, শোফ, এমুহমূ্ঃ উষ্ণ 
শীতল ও পিচ্ছিল আজাব সংরস্ত ও পাকিয়া উঠা, সশোফ নেত্রপাকের 

এই সকল লক্ষণ! অশেষ নেত্রপাকে শোফ ব্যতীত অপর নকল 

লক্ষণ দৃষ্ট হয়। নেত্রের আভ্যন্তরিক শিরাতে বায়ু স্থিত হইয়া! দৃষ্টিকে 

_গ্রতিক্ষেপণ পুর্বক হতাধিমন্থ নামক অসাধ্য রোগ জন্যায়। কুগপিত 
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বায়ু পক্ষদ্বয় ও ভ্রদ্ধয় আশ্রয় করিয়া! সঞ্চরণ পূর্বক কখন বা ভ্রমধ্যে 
কখন বা! পক্ষম মধ্যে বেদন। জন্মায় তাহাকে বাত পর্য্যায় বলে । নেত্র- 

বর্ম কঠিন ও রুক্ষ হইলে অথবা! দৃষ্টি আবিল হইলে এবং নেত্র উন্মীলন 
করিতে অত্যন্ত কষ্টবোঁধ হইলে শুফ্াক্ষিপাক বলা! যায়। অবটু কর্ণ হস্থু 
মন্যা ও শিরোদেশে বায়ু অবস্থান পুর্ব্বক ভ্রু ও নেত্রে বেদন! জন্মাইলে 
অন্যতোবাত বলে। অম্নবা বিদাহী দ্রব্যভোজন করিলে নেত্র অত্যন্ত 
ফুলিয়া উঠে ও নীল আভাযুক্ত রক্তবর্ণ হয়, ইহাকে অক্লাধ্যুষিত দৃষ্টি 
বলে। বেদনা থাকুক বা না. থাকুক সমস্ত চক্ষু রক্ত বর্ণ হইলে 
শিরোৎপাত রগ বলে। মহান্ শিরোৎপাত রোগ উপেক্ষিত 'হুইলে 

শিরাহর্য রোগ জন্মে। এইরূপ নেত্র হইতে তাত্রবর্ণ আম্রাব হয় ও 
রোগী দেখিতে পায় ন]। 

সপ্তম অধ্যায় । 
০১০০০ 

দৃষ্টিগত রোগের বিবরণ । 
দৃষ্টি বিশারদ পণ্ডিতের! বলেন যে মানবের দৃষ্টি পঞ্চভূতের গুণ 

হইতে সমুদ্ভূত, বাহাপটলে অব্যয় তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল প্রকৃতি 

বিশিষ্ট, খদ্যোতের বিচ্কুলিঙ্গ দ্বয়ে নির্মিত, এবং মন্থরদল পরিমাণে 

বিবরকৃতি । সেই দৃষ্টিগত দ্বাদশ প্রকার রোগ এবং পটলের অভ্যন্তরস্থ 

তিমির রোগের লক্ষণ বলা যাইতেছে । 
দোষ বিগুণ হইয়া! শিরা সমূহের অভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দৃষ্টির 

প্রথম পটলে অবস্থিতি করিলে সকল রূপ অব্যক্ত ভাবে দৃষ্ট হয় । বিগু- 
ণিত দৌষ দ্বিতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে দৃষ্টিবিহ্বল হয়, এবং সর্বত্র 
মক্ষিকা মশক কেশজাল মণ্ডল পতাক1 মরীচি ও কুগুল সমূহ দৃষ্ট হয়; 
অথবা জলমগ্র ব1 বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া জ্ঞান"হয়, কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন বা 

তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির ভ্রান্তি বশতঃ দুরস্থিত বস্ত নিকটে 
ও নিকটস্থিত বস্ত দূরে জ্ঞান হয়, এবং যত্ব করিলেও সুচীপার্থ দৃষ্ট হয় 
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না। দোষ তৃতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে বৃহদাকারও বস্থাচ্ছন্নের 
ন্যায় দৃষ্টি হয়, কর্ণ নাসিক! ও চক্ষুঃ. বিশিষ্ট আকৃতি সমস্ত বিপরীত 

ভাবে দেখায়। দোষ বলবান্ হইয়। দৃষ্টির অধোভাগে স্থিত হইলে 
সমীপন্থ দ্রব্য, উর্ধভ্বাগে স্থিত হইলে দৃরস্থ দ্রব্য এবং পাশ্বভাগে স্তিত 
হইলে পার্থ দ্রব্য দৃষ্ট হয় না । দো দৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলে সমন্তই 

সম্কুলিতের ন্যায় দেখায় । দৃষ্টির মধ্যগত হইলে একটী আকৃতির দ্বিধা 

জ্ঞান হয়। দৃষ্টির ছুইস্তাঁনে দোষ অবস্থিত হঈলে এক আকৃতি ব্রিধা 

এবং অনবস্থিত ভাবে থাকিলে বুধ! জ্ঞান হয় । 

দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমির রোগ জন্মে। ইহাতে 
এককালে দৃষ্টি রোধ করিলে লিঙ্গনাশ কহে। তিমির রোগ অতিশয় 
গভীর ন1 হইলে চন্ত্র কুর্য্য বিছ্যৎ ও নক্ষত্র-বিশিষ্ট আকাশ দেখিতে 

পায়। এবং নির্মল তেজঃ ও জ্যোতিঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশ 

রোগের এই অবস্থাকে নীলিকা-কাচ বলা যাঁয়। 
এই লিঙ্গনাশ রোগ বায়ু কর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ 

সচল ও আবিল দেখায় । পিত্ত কর্তৃক জন্মিলে আদিত্য খদ্যোত 

ইন্দ্রধন্ু তড়িৎ ও ময়ুর পুচ্ছের নায় বিচিত্র বর্ণ অথব1 নীল রুষ্থবর্ণ 

দৃষ্ট হয়'। অথবা শ্বেত চামর ব1 শ্বেতবর্ণ মেঘের স্তায় অতার্থ স্থল অথবা 
মেতশূন্ত সময়ে মেঘাচ্ছন্নের স্তার-দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের 
হ্যায় দেখায় । রক্ত-কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় 

দেখায়ু। কফ-জন্য এই রোগ জন্মিলে সমস্তই শ্বেত-বর্ণ ও ক্গিগ্ 
(তৈলাক্তের ন্যায়) দেখায়। সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ 

হরিত শ্যাব কৃষ্ণ ধূত্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট ও বিপ্লুতের ন্যায় 
দেখায়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয় অথবা হত্য ও দীর্ঘ 

দ্বিত্ব ভাবে দেখায়, অথবা জ্যোতি দৃষ্ট হয়। পিত্ত কর্তৃক পরিয়ায়ি 

রোগ উদ্ভুত হয়, দিক্ সমস্ত উদ্যত হুর্য্যের ন্যায়,বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষ 
সমূহে সমাকীর্ণের ন্যয় দেখায়। 
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অতঃপর লিঙ্গনাশ রোগের ষড়বিধ বর্ণ বঙ্গ যাইতেছে । বায়ু 
কর্তৃক দৃষ্টিমগুল রক্তবর্ণ হয়, পিত্ত কর্তৃক পরিষ্লায়ি রোগ অথবা নীলবর্ণ 

হয়, শ্নেম্স কর্তৃক শ্বেতরর্ণ, শোঁণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত 

কতৃি বিচিত্র বর্ণ হয়। পরিস্নায়ি রোগে দৃটিমগুলে রক্ত জনা 

অরুণবর্ণ মগ্ডলাঁকার স্থল কাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎ 
নীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় 

হইয়] দৃষ্ট শক্তি প্রকাশ পায়। 
দৃষ্টি আশ্রিত ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ রোগ ও তাহাদিগের ছয় 

গ্রকাঁর বর্ণের বিষয় বল! হইল। এতদ্বতীত পিত্ত-বিদগ্ধ দৃষ্টি, কফ- 
বিদগ্ধ দৃষ্টি, নক্তান্ধতা, ধৃমদর্শী, হুন্স-জাত্য, নকুলান্ধতা এবং গম্ভীরক, 

এই সপ্ত প্রকার রোগ দৃষ্টি স্থানে হয়। দৃষ্লিষ্কানে ছুষ্টপিত্ব, আশ্রয় 

করিলে স্থান পীতবর্ণ হয়, এবং সকল পদার্থ পীতবর্ণ দেখায়, 

ইহাকে পিত্ব-বিদগ্ধ দৃষ্টি বলে। দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে 
রোগী দ্িবাভাগে দেখিতে পায় ন1, রাত্রিকালে দেখিতে পায়। 

দৃষ্টি শ্রেষ্স কর্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায়। তিন 
পটলেই অল্প দোষ অবস্থিতি করিলে সহনা নক্তান্ধতা জন্মে। ইহাতে 

দিবাভাগে সুর্য কিরণে কফের অল্পতা বশত? দৃষ্টি শক্তি প্রকাশ পায়। 

শোক জর পরিশ্রম ও মস্তকের অভিভাপ দ্বারা দৃষ্টি অভিহত হইলে 

সকল পদার্থই ধূত্রবর্ণ দৃষ্ট হয়, ইহাকে ধূমদরশ বলে। দ্বিবাঁভাগে 
ক্ষুদ্র পদার্থ অতি কষ্টে দেখিতে পায়, রাত্রিকালে শৈত্যগুণের দ্বার! 

পিত্তের অল্পত] প্রযুক্ত সেই সফল পদার্থ দেখিতে পায়। ইহাকে 

হস্বজাত্য কহে। যে রোগেদৃষ্টি দোষাভিভূত হইলে নকুলের দৃষ্টির 
ন্যায় তাহাতে বিছ্যতের জাঁভ। গ্রকাশ। পায়, এবং দিবাভাগে বিচিত্র 

বর্ণ দেখিতে পায়, তাহাকে নকুলান্ধ বলে। বায়ু কর্তৃক দৃষ্টি স্থান 

বিরূপ হইলে ও তাহার অন্যন্তর ভাঁগ সম্কুচিত হইলে গম্ভীরিক! রোগ 
বলে। এই রোগ দৃষ্টি্ানে অতিশয় গভীর ভাবে প্রকাশিত হয়। 
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এই নকল রোগ ব্যতীত দৃষ্ট স্থানে সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত নামক ছুই 
প্রকার ৰাহা রোগ হয়। ইহার মধ্যে মস্তকের অভিতাপ জন্য দৃষ্টি 

হত হইলে সনিমিত্ত বলা যায়। এই রোগ অভিষ্যন্দ নিদর্শনের দ্বারা 
জানাযায়। দেবত্ব। খষি গন্ধবর্ব মহোঁরগগণ ৰা জ্যোতিঃ পদার্থের বা 

দীপ্রিমান্ পদার্থের সন্দর্শনে দৃষ্টি হত হইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ বল! 
যাঁর । এই রোগে দৃষ্টি স্পষ্ট বিমল বৈতূর্ধ্য মণির ন্যায় দেখায়। 

দৃষ্টি অভিঘাঁত-জন্য হত হইলে বিদীর্ণ অবসন্ন ব1 হীন হওয়। দেখায়। 

ষটসপ্ততি প্রকার নয়ন রোগ বলা হইল) এক্ষণে তাহাদিগের 
চিকিৎসা বলয্লাইতেছে। 

অষ্টম অধ্যায় । 
০৯৫৯৯ 

নেত্র রোগের চিকিৎসা বিভাগ । 

যে ষট সপ্ততি প্রকার নেত্র রোগের নাম ও লক্ষণ ৰল! হুইল, 

তাহাদিগের চিকিৎসা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বল! ষাইতেছে। পূর্বোক্ত 

প্রকার রোগ সমূহের মধ্যে ছেদন-সাধ্য একাদশ, লেখন-সাধা নয়টা, 
ভেঙন-সাধ্য পাঁচটা বেধন-সাধ্য পঞ্চদশ, শস্ত্রকৃত্য দ্বাদশ, যাপ্যরোগ 

সাতটী, এবং অসাধ্য পঞ্চদশ । " এতত্তিন্ন ছুই প্রকার আগন্তক রোগ 
আরোগ্য না হইতে পুরে অথব! যাপ্য.থাকিতে পারে । 

অশুরুত্ব? শুল্ার্শ, অর্ধদ, পিড়কা, সিরাজাঁত রোগ, পঞ্চবিধ 
অন্ন এবং পর্বণিক! এই একাদশ রোগ ছেদ্য । উৎস্কজিনী, বহল- 

বস্ম, কর্দমবর্্স শ্যাববত্, বদ্ধবস্ব ক্রিষ্টবত্ম, পোথকী, কুস্তিকিনী, 
এবং শর্করাবজ্ম এই নয়টা &লখন-সাধ্য। শ্লেক্ষোপনাহ, লগণ, 

বিষবজ্ম+ কৃমিগ্রস্থি এবং অঞ্জন রোগ এই পাঁচটা ভেদ্য। দিরোতৎ্পাত, 

শিরাহর্ষ, অশোফ-পাক, সশোফ পাঁক, অন্ততো-বাত, পুয়ালস, অনিল- 

বিপর্যয়, চারি প্রকার "অভিষ্যন্দ এবং চারি প্রকার অধিমন্থ, এই 
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পঞ্চদশ প্রকার শিরাবেধন-সাধ্য। গুষ্কাক্ষিপাক কফ-বিদগ্ধ-দৃষ্টি, 
পিত্ব-বিদগ্ধ-দৃষ্টি,ক্লাধ্যুযিত-দৃষ্টি, গুক্ররোগ, অর্জুন, পিষ্টক, অক্রিল্নবর্ম 
ধূমদর্শী, শুক্তি, প্রক্লির-বত্ম? বলাস, এই দ্বাদশটা শস্ত্রকৃত্য। ছুই 
প্রকার আগস্ত রোগে দৃষ্টি দূষিত। হইলে শস্ত্রপাত কর্তব্য নহে। দৃষ্টি- 
গত ঢোগের বিবরণে যে ছয় প্রকার কাচ রোগ বর্ণিত হইয়াছে সেই 

ছয় রোগ এবং পক্মকোপ, এই সপ্ত প্রকার রোগ ষাপ্য। বাযুজন্ত 
চারি প্রকার, পিতজন্ ছুই প্রকার, কফ ভ্রন্য এক প্রকার, রক্ত-জন্য 

চারি প্রকার। এবং বাহা-কারণ-জনিত অর্থাৎ অভিঘাত-জন্য দুই 

প্রকার, এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ অসাধ্য । 
ক 

নবম অধ্যায় । 

বাযুজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা । 
বাযু-জন্য অভিষ্যন্দ বা অধিমন্থ রোগ হুইলে পুরাণ ঘ্বতের দারা 

নিগ্ধ করিবে । যথাবিধি ক্রমে ন্বেদ প্রয়োগ এবং শির! বেধন পুর্ব্বক 
রক্তমোক্ষণ করিবে। বক্তি প্রয়োগ করিবে । সম্যক রূপে স্গেহ 
কর্তৃক বিরেচিত হুইলে, তর্পণ পুউপাক ধুম আশ্চ্যোতন নস্ত শ্সেহ- 
পরিষেচন, শিরোবিরেচন, জলচর বা জলীয় দেশ-চর বাতন্্ব পশুর মাংস 

অথবা অন্তর ক্কাথের পরিষেচন এই সকল প্রয়োগে করিৰে। ঘ্বৃত বস! 

মেদ মজ্জা একত্র উদ্ণ করিয়। প্রয়োগ করিবে এবং এই প্রকার স্লেহে 

পীতবর্ণ বস্ত্র, সিক্ত করিয়া ধারণ করিবে । ছুপ্ধ বেসবার শান্বন ও 

পায়সের উপনাহ-স্বেদও (স্বেদাবচারণীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) প্রয়োজ্য। 

ত্িফলার কাথ সংযোগে ঘ্বত পাক করিয়া! অথবা কেবল মাত্র পুরাতন 

দ্বতঃ অথব! বাতস্ব ওষধ সংযোগে ছুপ্ধ বা কাকোল্যাদি গণ সংযোগে 

ছুপ্ধ পাক করিয়া আহারের পূর্বে সেবন করিবে। টতল ব্যতিরেকে 
অপর নেহ বাঁতদ্ধ ওমধ সংযোগে পাক করিয়া তর্পণে প্রয়োগ কর্তব্য । 
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স্নেহ-কল্পিত পুটপাঁক ধৃম ও নস্তও প্রয়োজ্য [স্থির দগ্ধ ও মধুর 
দ্রব্যের কাথে তৈল পাক করিক্া! নস্য প্রয়োগ করিবে । এরগ্ডের পত্র 

মূল ও ত্বক এবং কণ্টকারীর মূল সহযোগে অজ]-ছপ্ধ" (কেবলমাত্র 
অক্াদুপ্ধ) পাক করিয়া ঈষদুষঃ থাকিতে পরিষেচনে ব্যবহার করিবে। 

সৈদ্ধৰ বাল! যষ্টিমধু পিপ্পলী এই সকল: সংযোগে অর্ধরোদক-মিশ্রিত 
ডগ্ধ সেকে এবং আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। বাল! চক্রমর্দ ম্রিষ্ঠা 

উত্তম্বর-ত্বক্ এই.সকল সহযোগে 'অর্দোদক-মিশ্রিত ছাগী-ছপ্ধ অথবা 
ফেবলগাত্র ছাগী-প্ধ ' পাক করিয়া, নেত্রশূলে আশ্োতন 
প্রয়োগ করিবে ॥ যষ্টিমধু হরিপ্র* হরীতরীী এঘং দেবদারু একক 

ছানী-ছুগ্ধে পিয়া স্মপ্জনে প্রয়োগ করা অভিষ্যন্দ রোগের' পক্ষে 

অতিশয় প্রশস্ত । গিরি-মৃ্ভিকা সৈন্ধব "কষা (শীলাঞ্জন) এবং 

গুষ্ঠী, এহ চারি দ্রব্য উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া, জলে পিয়া 

গুটপ্কা. প্রস্ত তপূর্কক অঞ্জন "প্রয়োগ করিবে। বায়ু-জন্ত রোগে 

ক্ন-কারিত অগ্তন হিতকর, যথাবিধি-ক্রমে তাহ! বলা.যাইতেছে। 

অগ্র ভুগ্ধ সহযোগে, পরে গুলঞ্চ কপিখ বৃহ, পঞচুমূল বং ক্ষুদ্র 

আমলকীর বস সংযোগে খ্বৃত পাক করিয়া বায়ুজন্য সকলগ্রকার নেত্র 

রোগে পান করিরে। ভোজনের পৃবের গ্বত' পান কর" ব। ভোজন- 

কালে দুগ্ধ পান করা কর্তব্য। অথবা পত্র আর্তগল চিতে এবং 

মেষশূর্গী ছুগ্ধ সহফেগে * অথবা ক রতব্ধাদিগণ সহদ্যাগে ঘ্বত পাক 

কাররীন সেবন করিবে । সৈম্ধব দেব্দাক ও শুঠী টাব| লেনুর 

রসে স্বত পাঁক করিয়া সেবন করিবে। গুষাক্ষিপাক-গ্কোগে শেষোক্ত 
কয়েকটা দ্রবা নাগ ও জল সংযোগে শঞ্জন প্রত্বত করিয়! প্রয়োগ 

করিবে, এবং শে ষাক্ত দ্বও. ষর্পণে প্রশস্ত॥। জীবনীদ ঘ্বতের নস 

এবং দৈম্ধব-সংযুক্ত শীতল, চগ্ধ পঃরষেচনে হিতকর। হরিসা। ও' 
দেবদারু সহযোগে বত পাক করিয়। সৈন্ধব সংযোগপূর্্বক' গুয়োজ।॥ 

রসাজন ও শী স্তন্যহ্ধে ঘর্ষণ করিস! দ্বত সংযোগে প্রয়োজ্য। 
ই 



৩০২ সৃআ্ুত। 

জলচর বা সজল দেশচর পণ্ড ব! পক্ষীর বসু! সৈন্ধব ও কিঞ্চি শুঠী 
মিত্রিত করিয়। শুদ্কাক্ষিপাক- রোগে অগ্তনে প্রয়োজ্য। বায়ুজন্য 

যে কোন দৃষ্টিনাশক রোগ জন্মে, এই সকল মুল ওষধ বিবেচন। করিয়া 

দ্রব্য সংযোক্রনাপুর্ব্বক চিকিৎস! করিবে । 

দশম অধ্যায় । 

০০৯ 

পিত্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎস!।. 
পিন্তজনা অভিষ্যন্দ এবং আঁধমস্থ রোগে রক্তত্তাব ও বিরেচক 

প্রযোজ্য 1 পিভ্ত'জন্য-" বিসর্প রোগের আঁধকারে যে সকল দ্রব্য 

উল্লিথেত হইয়াছে, এস্কলে দেই সকল দ্রব্য পরিষেটন আলেপন নস্য 
ও অঞ্রনে ব্যবহার্য । গুন্থা (প্রিয়স্ক) শালি শৈবল ,শৈলজ দারু- 

হরিদ্রা এলাইচ (বড়) উৎপল লোধ অভ্র পদ্মপত্র শর্করা কুম্ব ইক্ষু 
তাল বেতন পদ্মকাষ্ঠ দ্রাক্ষা মধু চন্দন যষ্টরিনধু হরিদ্রা এবং অনস্তমূল 
এই সকল দ্রব্য সমস্ত বা যতদূর পাওয়া যায় তাহার দ্বারা ঘ্বৃত বা 

ছাগীদপ্ধ পাক করিয়া তর্পণ পরিষেচন ও নস্যে প্রয়োগ করিবে । এই 

রোগে সকল প্রকার পিত্তনশিক ক্রিয়া, তিন দিন অন্তর ক্ষীব-সাঁপর.ও 

নদ্য, শগ্গবী বা মধু শর্কণ। যংযোনুগ পলাশ শ্বা .শোণিতের অঞ্জন এবং 
মধু শর্করা সংযোগে পাশিন্দা, বা যষ্টিমধুর রসক্রিয়া প্রশস্ত 1. নথ 

সমুদ্রকেণ। উৎপল বিড্ৃঙ্গ এলাইচ ধাত্রী-খীজ্ের রস' অথবা তালাশ 

এলাইচ শৈলজ বেণামুল এবং শঙ্খ এই সকল দ্রব্য স্তন্যদু্ধে -পিষিয়। 

অথব। তহাদিগের চুর্ণ বা রস স্তন/প্ধ ও ॥ধাতবী-রস সংযোগে অগ্জনে 

প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুগ্ধে স্বর্ণ, মঞ্জুতে কিংশুক পুষ্প, অথবা লোধ 

দ্রাক্ষা শকরা এবং উৎপল স্তন্যচদ্ধে, বা যাষ্টধু এবং ব ছুগ্ধে, ব| 

*. চতুগডণ ব। ষোড়শগুণ ছুঞ্ধে পক কর! ঘৃত। 



স্বশ্রেচত । ৩০৩ 

সমুদ্রফেণ। চন এবং যজ্ঞডুদুর-রসে কিংবা! কেবরমাত্র ্বর্ণমারক্ষিক 
শ্নাহুগ্ধে ঘর্ষণ বা পেষণ করিয়া অঞ্জনে" প্রয়োগ করিবে। হ্টিমধু 
লোধ দ্রাক্ষা শর্করা এবং উৎপল এই ্রব্যগুলি, স্তন্যহুদ্ধে কিছুক্ষণ 

'্তাপনপূর্বক ক্ষৌমঞ্বৃজ্্রে বদ্ধ করিয়া আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে ॥ 

যষ্টিমধু ও লোধ স্বৃতে ঘর্ষণ করিয়া, অথবা "দ্রাক্ষ! আগলকণী এবং 
হরীতকী বা কেবল' কটফল জলে মিশ্রিত করিয়! অঞ্জনে প্রয়োগ 

করিবে । শিরা-বেধন ব্যতিরেকে এই অধ্যায়ের লিখিত সমস্ত কার্য 

অন্নাধুষিত এবং শুক্তি রোগে প্রয়োজ্য । ত্রিফলা অথবা লো 

ংযোগে পাক করা ঘ্বৃত বা কেবপুমাত্র পুরাতন ঘ্বৃত পানে ব্যবহাধ্য ॥ 

স্তুক্তিরোগে (দোষ নেত্রের অধোভাগে স্থিত) শীঘ্র শীতল ভরঁব্যের অঞ্জন 
প্রয়োগ 'করিবে। বৈছূর্ধয স্কাটিক বৈদ্রমমৌক্তিক শাঙ্য রাজত বা 
সৌবর্ণ অঞ্জনই বিথেয়। শুক্তি রোগে পূর্বোক্ত সকল দ্রব্যের সু্ষ চূর্ণ 
মধু শর্করা যোগে অগ্ুনে প্রয়োগ করিবে: ধৃমদর্শী রোগে শী সকল 
গ্রব্যে ঘ্বত পাঁক করিয়! প্রয়োগ করিবে এবং . অবশেষে রক্তপিতের 
পিতুজন্য বির্প রোগে যে সকল বিধান আছে, তাহাও এস্থলে 
প্রয়োজ্য। | 

একীদশ অধ্যায়। 
ন্ 

,শ্লে্মজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা 

কফজনা অভিষ্যন্দ এবং অধিমন্থ,রোগ হইয়া বৃদ্ধি পহইূলে ললিরা- 
মোক্ষণ করিবে। . এই রোগে. শ্বেদ অবপীড়ন অধ্থন ধুম গরিষেচন 
প্রলেপ কবলগ্রহ আশ্চোতন এ্সং পুটপাক ইত্যাদি রুক্ষভাবে প্রয়োগ 
কর। কর্তব্য,পরৈ তিন দিন অন্তর উপবাস এবং প্রাতঃবালে তিক্ত স্বৃত 
সেবন ও যাহাতে শ্লেন্সা বৃদ্ধি ন] হয় এরূপ 'অন্নপানই প্রশস্ত। মুখা, 
গিরিমৃত্তি ্!, তুলপী, বিশ্ব, পত্তুর (রক্তচন্দন) পিলু অর্ক কপিখ এবং 



৬)০.৪ সৃশ্রচত 1 

বিজয়া, এই সকলের স্বেদ বা অন্ুলেপন প্রয়োজ্য । বহিষ্ি (গ্রস্থিপর্ণী) 

কুট দেবার দৈদ্ধর হিস্কু বিফল! ষ্টিমধু পু, রবৃক্ষ তুন্ববক তাত এবং 

রসাঞ্জন এই সকল, দ্রব্যে অঞ্জন ও বর্তি প্রস্তুত. হি হরীতক্রট 

হুরিদ্রা" যষ্টিমধু রসাঞ্জন তরিকটু ত্বিফলা এবং হরির, সকল সমভাগে, 

অথব। গ্রন্থিপর্ণী কুষঠ-দেবদারু' শঙ্খ পাঠা ত্রিকটু মনঃশিলা, অথবা, 
জাতীকুহুম করঞ্জ লোভার্জন ব আহার ফল ব! পুষ্প বৃহতী ও কণ্টকারী 

এই সকল একত্র সমভাগে, কিংব1 রসাঞ্জন চন্দন" সৈন্ধব মন:শিল! 

হরিতাল এবং লশ্ডন সমভাগে, একক্র বস্তি নির্মাপপূর্ব্বক বিশুদ্ধ, দেহে 

(বিরেচনকর্তৃক) অঞ্জন প্রয়োগ করিিব। 

বলাস 'গ্রথিত রোগে বিরেচন প্রয়োগপূর্বক এই সকল অঞ্জন, 
ব্যবহার করিবে । নীল,*যব, মদন বৃক্ষের শুষ্ককাষ্ঠ, বাবুই অর্ক 

কপিখ বি নির্শপ্তী .(ইপ্ুধ) এব€ 'জাতীপুষ্প, &ই সকলের ক্ষার 
সৈন্ধব এবং গোরোচন। "একত্র পাক করিয়! বলাস গ্রথিত রোগে 

লৌহ-শলাকার দ্বারা অষ্ীন প্রয়োগ করিবে। পুরব্বোক্ত সকল দ্রব্যের 
মধ্যে নীল ও.যব দুগ্ধে ভিজাইয় শুষ্ক করিয়া লইবে | 

পিষ্টক রোগে তুলনী বিশ্ব রক্তচন্দন পিলু অর্ক কপিথ বিজয়া 
শুঠী পিপপলী মুখা শ্বেতমরিচ এবং সৈন্ধব একত্র সমভাগে মাতুলুঙ্গ রসে 

'পিষিয়া অগ্তন প্রয়োগ করিবে। 
, প্রক্িন্নবত্ রোগে বৃত্ত ফল এবং পক পিপ্পলী একত্র কক করিরা 

শ্রোতাঞ্জন-মংযোগে সপ্তরাত্র রাখিবে। পরে তাহাতে ছরীতিকণ নার্ভাকু 
শিগ »নিপিদ্ধা * পটোল চিরাত। আমলকী হিরেকস সৈন্ধব রসাঞ্জন 

জাতীপুষ্প মধু সংযোগ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিতে | 
কণড,.রোগে সৈদ্ধীবলবণ.*শ্থেতমরিচ৫এবং, মনঃশিলা একত্র সমভাগে 

মাতুলুঙ্গ-রসে পিষিয়া অগ্থন প্রয়োগ করিবে.।* 
'শৃঙ্গবের দেবদারু মুগা ধৈদ্ধব' এবং. জান্তীপুষ্প সরাতে পিষিয়া 

অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শোফের শাস্তি হয়। 
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ূ ০০৯০০ 

রক্ত-জন্য অভিষ্যন্ন রোগের চিকিৎসা । 

রক্তঞ্জন্য অভিষ্যন্দ অধিমন্থ সিরোৎপাত এবং পিরাহর্ষ. এই চারি 
রোগ একই প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে । এই সকল রোগের কুস্তস্থ 
দ্বতের দ্বার -শ্নিপ্ধ করিয়া রসক্রিয়! নিরামোক্ষণ বিরেচন এবং শিরো- 

বিরেটন প্রয়োগ করিবে। স্বত এবং. শর্করা যোগে বিদ্চেক দ্রব্যের 

কাথ সেবন করিয়া দোষ ,অন্ুসাঢের প্রমেহ পরিষেচন নন্ত ধুম আশ্চ্যো", 

তন অঞ্জন তর্পণ িগবক্রিয়া এবং পুটপাক্র যোগ প্রয়োগ করিবে। 
নীলোত্পল বেণামূল রক্তচন্দন ষ্টিমধু মুখ! লোধ পদ্মকাষ্ঠ এবং. 

হরিদ্রা, নেত্রের চতুর্দিকে এই. সকল.'দ্রব্যের প্রলেপ প্রয্মোগ - 
করিবে ॥ এই রোগে বলৰন্ী যাতনা হইলে মৃছুশ্েদ এবং জলৌক- 
পাতন বিবেয়। অধিক পরিমাণে ঘৃত পান করিলেও যন্ত্রণার শাস্তি 

হয়। পিত্তপ্পন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসাও এস্থলে প্রয়োছ। 

কেশুর ও যাষ্টনধুর রণ বস্বগ্নালিত করিয়া বর্ষার জলের সহিত আশ্চ্যো- 

তনে প্ররোগ করিবে । বক্তলোধ অজ্ঞুন ভীপনী (কটফল) ধাতকা 

আমলা বি, অথবা বৃহৃতী-ও কণ্টফারীর পুষ্প, বিদ্তপত্র এবং মঞরিষ্ঠা, 

মধু বা ইক্ষুরসে পিষিয় রক্তাভিষ্যন্দ রোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে 1 

চন্দন কুমুদ তেজপত্র শিলাজতু কুপ্কুম লৌহচুর্ণ তাত্রচুর্ন.এবং ' তু একত্র 

নির্থীনরধাদ-সহযোগে, অঞ্জন প্রধোজ।॥ অথব। রাঙ্ এন্বং কাংজ্যমজ 
পুষ্প- রসে পিষিয়া অঞ্জন গ্রশ্বোগ্গ করিবে ॥' অগ্রনের নিমিত্ত স্থল বডি 
প্রশস্ত | 

শিরোৎ্পাত-রোগে দ্বৃত এধং মধু অঙ্জনে প্রনোজ্য । “সৈন্ধব" এবং 
কাসীন শ্তশ্থ-ছুঃদ্ধ ঘমণ কারি] অর্জন শলোজ?। শঙ্খ মনঃশিল। তু 

দারুহরব্র। এবং সৈন্ধ; মধুযোগে অনি প্রজা । রি) মিচ এবং 
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্র্ণমাক্ষিক শিরীষ পুষ্পের রস সহযোগে, অথব| গিরিমৃতিক1, ও মধু 
সংযোগে অগ্রনে প্রয়োগ করিবে । 

সিরাহর্য রোগে ফাণিত এবং. মধু সংযোগে অগ্রন গ্রয়োজ্য ।" মধু. 
ংযোগে রসাঞ্জন ব1 অম্নবেতন স্তন্ত সংযোগে অথব! সৈম্ধব সংযোগে 

ফাণিত অঞ্জনে প্রযোজ্য । 

 জ্জুন রোগ শান্তির জন্য পিত্বশাস্তির প্রণালী অশেষরূপে প্রযোজ। 

ইক্ষুরস, মধু, চিনি, স্তুনাহগ্ধ দারুহরিদ্র! যষ্টিমধু এবং সৈম্ধর এই সকল 

যোগে পরিষেচন ও অঞ্জন এবং অম্নরদ সহযোগে আশ্চ্টোতন 

প্রযোজ্য । বীজপুর (টাবালেবু) কুল, অথবা! দাড়িম এই সকলের 

মধ্যে একটা ছুইটী ব1 তিনটারই নতুন নংযোগ *করিবে । স্কটিক প্রবাল 

শঙ্খ যষ্টিমধু এবং মধু? অথুবা সমুদ্রফেণা শঙ্খ মধু এবং চিনি এই ছুই 
যোগ অঞ্জুন রোগে বিধেয় + সৈন্ধব মধু ও কতক ফল অথব। মধু 

যোগে রসাঞ্রন, বা মধু সং ংযোগে হিরেকন অঞ্জনে প্রয়োজ্য। . 

 ,লৌহ্-ুর্ণ,. সকলীপ্রকাঁর ধাতু, লবণ,* সকলপ্রকার রত্ব দস্ত এবং 

শৃঙ্গ, এইগুলি নেত্র-রোগের পক্ষে অবসাদনকর। 'কুুটাণ্ডের খোলা! 

লশ্ুন,ত্রিকটু করঙ্গবীজ এলাইচ এই সকল .দ্রব্যের 'গ্রন লেখনকর । 

পুটপাকযোগ এবং রক্তত্রীব সম্পার্দিত হইলে, এবুং বিবিধপ্রকার 

অভিযান্দলাশক যোগ প্রবুক্ত হইলে নি্লিখিত যোগের দ্বারা অব্রণ 
শুক্রের গ্রতীকার করিবে। শুক্র রোগ উত্তানই হউক বা অবগাঢ় 

হউক, কর্কশ হউক বা সত্রণ হউক, শিরীধষবীঞ্জ 'মরিচ পিপ্পলী সৈন্ধব 

একন্কু যোৌগে,অপবা কেবলমাত্র 'সৈষ্ধীবের দ্বারা .ঘর্ষণ করিবে । "অথবা 

তাশরচুর্ণ শঙ্খ মঘঃশিল! মরিচ এবং দৈদ্ধব'এই কতিপয় দ্রব্য অস্তভাগ 
হইতে ক্রমান্বয়ে, দি গুপিত করিয়া লইয়। একত্র অগ্তনে প্রয়োগ করিবে ॥ 
শঙ্খ, কুলের আঁটি, কতক ফল, দ্রাক্ষা, যরিনধু, এবং ম্বণমাক্ষিক, অথবা 
মধু, হস্তিদস্ত, সমুদ্রফেণ», শিরীষ-পুষ্প এই ইটা যোগ শুক্র রোগে 

অঞ্চনে প্রযোজ্য । - অথব। বলাদ রোগে যে সকল ক্ষার ব্যবহার্য 
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'তাহাও এস্কুলে অগ্জনে বিধেয়। অথব! নিস্তধ ভর্ভিত মুদগ এবং শঙ্খ 

মধু ও চিনি যোগে বা মধু-যোগে মউলের সাপ বা বিভীতকের আঁটির 
মজ্জা - মধু্যাগে অগ্জনে প্রযোজ্য। শঙ্ শুক্তি মধু ভাক্ষ মৌল এবং 
কতক একত্র আুঞ্জনে প্রযোজ্য । শূল-যুক্ত দিত্বক্-গত শুক্র রোগ 

হইলে বাতদ্ব তর্পণ হিতকর, বংশলোচন অরুষ্ধর তাল এবং নারিকেল 
দগ্ধ করিয়া বিশ্রাবিত করিবে, তাহাতে করভের অস্থি-চুর্ণ ভারিত 

করিরে, এইরূপ বহুবিধ অঞ্জন শুক্র রোগের বিবর্ণতানাশক | 

অন্রকা রোগে সৃচির দ্বারা পার্থ বিদ্ধ করিয়া অন্তরস্থ জল শ্রাবিত. 

করিবে, পরে ঘ্বহ-সংযুক্ত গোমাং স-চুর্ণ, দ্বারা সেইটী পুর্ণ করিবে। 

অজক1 রোগ বঝ্মমুখ পর্যন্ত প্রসারিত হইলে বিবিধ প্রকারে অব- 

লেখন কর্তবা । 

,লশোফ বা অশোফ পাক রোগ হইলে নেহ-স্বেদ গ্রয্বোগ করিয়! 

শির। বিদ্ধ' করিবে । অনস্তর পরিষেচন আশ্চ্যোতন এবং পুটপাক 
যোগ প্রয়োগ করিবে । দেহের উর্ধাধোভাগ শোধন করিয়া পশ্চ1- 

লিখিত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মৈরেয় সুতা বা দধি, বা প্রচুর 

পরিমাণে দধি সংযোগে স্বৃত, বা তাতপাত্রস্থিত মাংস, দ্বত সৈন্ধব যোগে 

কাংস/-মলের সহিত, অথৰ! সৈষ্ধীব যোগে স্তন্য, বা মৌল বৃক্ষের সার 

এবং গিরিমৃত্তিক। সমভাগে' লইয়। মধু সংযোগে, কিংবা স্তনাঃ যোগে 

স্বত সৈন্ধব এবং তাত, অথবা দাড়িম 'অশ্ান্তক €মামলকুচ1) এবং 

কুল এই'সকল অধ্ন সৈম্ধব যোগে, অগ্রনে প্ররোগ করিবে। পাক 
রৌগে রসক্রিয়া কর্তৃবা, এবং সৈন্ধব সংযোগে মাংস ও নাগর গ্বত্ে 

স্থাপন করিম শ্তন্য সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিৰে। জাতী-পুষ্প, 

সৈন্ধব শূঙ্গব্ের পিপ্পলী-বীজ বিড়ঙ্গমার একত্র পিষিয়। মধুযোগে অঞ্জনে 
প্রয়োজ্য। 

পুয়ালদ রোগে. শোণিত-মোক্ষণ এবং- উপনাই, শ্থেদ হিতকর। 

নেত্র-পাক-নাশক. বইবিধ যোগ এস্থলেও বিধান করিবে। ভিরেকম 
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লৈদ্ধব এবং আর্ক অঞজনে প্রয়োজ্য । এই কয়েকটী দ্রব্য মধু'সংযোগে 
ভক্ষণও কর্তব্য | 

'্রক্রিন্ববন্ম রোগে স্সেহান্দির দ্বারা দোষ নিঃসারিত করিয়! দোষ 
অনুনারে তর্পণ পরিষেচন অঞ্জন আশ্চ্যোতন নম্ত ধূম।প্রয়োগ' করিবে ॥ 
মুখা . 'হরিতরা যষ্টিমধু প্রিযস্কু খেতদর্যপ লোধ উৎপল শ্তামালতা' এই 

সকলের ্্ণ 'আশ্চ্যোতনে ও অগ্জনে -্য়োজ্যণ রসাঞ্জন মধু তেজপত্র 

আম্বলকী একত্র করিয়া আশ্চ্যোতনে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে ॥ 

ৰংশমূল বা ত্রিফলার কাথ ব। পলাশ-পুষ্প কা খরমঞ্জরী পুশ্পের ক্কাথ 
রসক্রিয়াতে প্রয়োজ্য। তাত ও কপাল .থণ্ডে বর্তী নির্মাণ পূর্বক 
অঞ্জন বিধান কর্তব্য কাং স্যম তিস্তর সহিত দগ্ধ করিয়! ছাগী-ছপ্ধ. 
সহ"অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে, 'এবং তাহাতে মরিচ ও তাত্র চুর্ণ সংযোগ 

ক্রিয়া ভক্ষণ কর্তব্য । : 

অক্ল্নবস্্র 'রোগে স্মুদ্রফেণ। সৈম্ধব শঙ্খ, মুগ শ্বেতমরিচ এই 

সকলের ্র্ণ অঞ্জনে প্রয়োজ্য |. ইহাতে কগু, শান্তি হয়। , 

প্রক্রিননবত্ রোগেও : দোষানুদারে অক্রিন্নবত্মের যোগও.. প্রয়োজ্য। 
এবং তাত্রঘটে কক প্রস্তত করিয়া তুখক রপাঞ্জন* ও ঘ্ৃত যোগে 

গ্রয়োগ করিবে। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
শখ | টি | ৮ 

লেখ্য রোগের প্রক্রিয়।। 

নয়প্রকার ,য়ে লেখ্য রোগ বল! হইয়াছে, সাঁমানুতঃ তাহার 

চিকিৎলা-বিধি বল] যাইভেছে। যোগীকে সিদ্ধ এবং বমন বিরেচন 

প্রয়োগ করিয়া বায়ু ও আতপ শূন্য সন গৃহে বসাইয়া। স্থথোদকে, 

সত তু করি ৮" বস্রদেশে স্্দ প্রয়োগ করিণে। স্বেদপ্রয়োগ- 
কালে বর্মদেশ জের দাঃ ানৃত কণিয়। বৃদ্ধার ও তর্নীর দ্বারা 
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বক্রভাঁবে ধরিবে অর্থাৎ দু অঙ্কুলির দ্বারা চক্ষের &ই পাত টানি 

রাখিবে, তাহাতে বন্বিচলিত ব' প্রশস্ত হয় না॥ তদনস্তর লেখনীর 

স্থান শস্ত্রের- দ্বারা অস্কিত করিয়া বস্ত্রের দ্বার] মার্জনপূর্ব্বক শন্ত্ ব! 

পত্রের, দ্বারা লেঞ্সন- কার্ধ্য সম্পাদন করিবে । লেখন-ক্রিয়ার. পর 

তাহাতে রক্ত থাকিলে শ্বেদ প্রয়োগ করিবে ॥ পারে মন:শিল! কামীস* 

ত্রিকট্র রূসাঞ্জ সৈন্ধব মাক্ষিক হৃঙ্ষরূপে চূর্ণ করিয়া প্রতিসারণে 

প্রয়োগ কর্সিবে।' খরে প্রক্ষালন ও তাহাতে ঘ্বৃত সে্টন করিয়া 

ব্রণের ন্যায় আচরণ*করিবে। স্বেদ অবপীড়ন প্রভৃতি তিন দিঞ্জ অত্তর 

প্রয়োগ করিবে । লেখনবক্রিয়ার এই সংক্ষেপ বিধি? রক্তের আশ্াৰ 

রহিত হইলে, কণ্ড ও শোফ না থাকিলে, লিখিত* স্থান “নথের ন্যায় 

সমতল হইলে, সম্যক লিখিত হইয়াছে জাঁনিবে। লেখন- ক্রিয়ার পর 

চক্ষু রক্তবর্ণ »ইলে, শোফ পরিআ্রাব বা তিমির রোগ হইলে, পীড়া' শান্তি 

না হইলে, বত্দেশ শ্তাববর্ণ গুরু স্ত্ধ ক হর্ষ ও উপদেহ 'বিশিষ্ট | 

(চটচটে) * হইলে, ও মেত্রপাক হইলে,- ছুপ্তি “খিত হঠাছে বলিয়। 

জানিবে। বেদনা ও অতিশয় আাব-বিশিষ্ট হইল অতিআবিত বলিয়। 

জানিবে। এন্ধপ স্থলে স্নেহ স্বেদ প্রভৃতি' হিঠকর” এবং বায়ুশাস্তিকর 

বিধি প্রয়োজ্য । 

বঞ্টাবরত্ম “কষ্ট .বঙলবন্্ পোথকী শ্াবৰস্মর্ এবং  কর্দমবন্ম্ 

রোগে. আচ্ছাদিত রা ধরা (অপর . ভাগ) সমভাগে লেখন করিজ্ব। 

কু্তীকিনী শর্কর' এবং উৎসঙ্গিনী রোগে আগে শঙ্ত্রের দ্বার কর্তন 

করিয়া পরে লেখন করিবে । বন্সদেশে কঠিন: পীড়ক! হইলে বা 

হন্থজাত্য' ঝি তাত্রা,রোগ হইলে, অগ্রে ভেদ করিয়া. পরে লেখন 

করিবে । বাহাবর্ত্রে (চক্ষুর" পাতার 'উপিভাগে) অল্লপ--বদন1-বিশিষ্ট. 

পিড়ক! জন্মিলে ) শ্বেদ আঅআলেপন ও শোধনের দ্বারা উপশম করিবে । 



৩১% স্থশ্রদ্ত । 

চতুর্দশ অধ্যায় । 
সপ কপ 

ভেদ্য রোগের প্রক্রিয়। | 

বিসগ্রস্থি রোগে গ্রস্ছি নিরাশ্রয়ভাবে পাকিয়া উঠিলে ইহার ছিদ্র 

সমন্ত ভেদ করিয়া! সৈন্ধবের দ্বারা অৰচুর্ণিত করিবে । কাসীস মাগধী- 
পুষ্প (যুঁই কুল) মনঃশিল! এলাইচ স্বত মধু সংযোগে প্রুয়োগ ক্রিয়া 
সম্যকৃন্ঠুপে বন্ধন করিবে 

লগণ. রোগে ,ভেদ করিয়া গোরোচন! ক্ষারতুখক (ততে) পিপ্ 

পলী ইহান্দিগের কোন একটা মধুযোগে প্রতিপারণে প্রয়োগ করিবে ।, 
অগ্তন *রোগে হ্ষেদ: প্রয়োগ করিবে, পরে ভেদ করিয়া! নিষ্পীড়ন 

করিবে । তদনস্তর মনঃশিলা এলাইচ প্নৈন্ধব ও মধুযোগে প্রতিসারণ 
' করিবে । 'অথকী.ভেদ করিয়। রসাঞ্জন ও মধুযোগে প্রতিনারণপুর্ববক 
দীপশিখান্জাত কঃ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। | 

কমি-গ্রস্থি-রোগে প্রথমতঃ সম্যক্ শ্বেদ প্রয়োগ করিবে ।. পরে 

ত্রিফলা তুথ কানীন ও দৈদ্ধব যোগে প্রতিসারণপুর্বক রসক্রিয়া 
করিবে 

কফজন্ত' উপনাহ রোগে ভেদ করিয়া! এবং মগণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বার 

 লেঞ&নপৃব্বক নেত্রের চতুর্দিক্ পিপ্পলী মধু ও *সৈম্ধব যোগে প্রচ্ছাদিত 
করিকে। | 

এই পঞ্চ ভেদ্য রোগে স্নেহ ও পত্রভঙ্গের দ্বার! স্বেদ গ্রয়োগ করিবে । 

ব্রণ পাকিয়া উঠ। * পর্্যস্ত যেরূপ প্রতীকার বিধান হইয়াছে এই পঞ্চ 

রোগের এ্রথমাবস্থায় তাহাই প্রয়োজ্য। পাকিয়। ডঠিলে, সকল. 

খ্তুতেই স্নেহ প্রয়োগপুর্র্ক পূর্বোক্ত ধর্বধি এসনুসারে কার্ধ্য করিয়া. 
পশ্চাৎ ব্রণ রোপণ করিবে । 



পঞ্চদশ অধ্যায় । 
০ 

ছেদ্য রোগের প্রক্রিয়া । 

অন্ন রোগ বলির হায় হইলে রোগীকে শ্সিপ্ধ করিবে-এবং ভোব্খন 
করাইবে। পরে উপবেশন করাইয়া ০েত্রে লবণ.চুর্ণ প্রয়োগ করিয়। 
রক্তবর্ণ করিবে । রক্তবর্ণ হইলে স্বেদ প্রয়োগ .করিয়া ঘটিত করিবে 

(রগড়াবে)। পরে,ন্বীর় অপাঙ্গ অভিমুখে. দৃষ্টি করাইয়া পুর্ববোক্ত. 

বলিতে বড়িশ লাগাইয়! মুছুণ্ডীর দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। অথবা এই- 

রূপ করিয়া ও পুর্কবার সৃণীসূত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া! রাখিবে। এরূপ 
অবস্থায়'নেত্র সহসা! উন্নমিত কর! কর্তব্য নে.। শ্ত্রপাতের' আশঙ্কার 
চক্ষুর দুই পাত দৃঢ়রূপে টানিয়| রাখবে । পরে পূর্বে তিন উপা- 

য়ের দ্বার বাল শি্িল হইয়? বিলক্ুণ লস্বিত হইলে তীঁক্ষ মগুলাগ্র 

শংন্্রর দ্বারা লেখন করিবে । বলিটার শুরুভাগন্থ মূল পরে কৃষ্ণভাগস্থ 

ক্রণশ£ লেখন করিয়1'কনানিকার উপান্তে লইয়া যাইবে । পল মাংসের 

চতুথথভাগ- রাখিয়া! ছেদন করিবে । তাহাতে চক্ষুর কোনপ্রকার 

বিপদের সম্ভাবনা থাকে ন1। পুন্বোক্ত উপান্তভাগ অতিক্রম করিস! 
কনীনিকাতে আঘাত লাগিলে "রক্ত পিঃসরণ. হয় এবং নালী রোগ: 

ভন্মে। ছেদ অল্প 'হইলে পুনব্বার ,শীত্র বুদ্ধি হয়।. অন্ম রোগ 

জাল্র' গায় উন্মাজ্জম করিবে । তাহাতে শিথিল হ্ইয়! লম্বিত. 

হুহলে চক্ষুর পাতা এবং শুরুভাগের মধ্যে সেই জাল বুক্রমুখ শস্ত্রের 

ঘ্বার। ছেদন ক্লগিরে? পরে যবণৃক ছ্রিকটু এবং দৈন্ধবচূর্ণের দ্বারা 
প্রতঠিসারণ করিবে । প্রতিদারিত হইলে স্বেদ গ্রয়োগপৃর্বক বন্ধন্ 

করিবে । দেশ খতুর বল এবং কাল (দিব! «ও রাত্রি) বিবেচনা 

করিয়া স্নেহ প্রয়োগ. করিবে এবং ব্রণের প্রণালী-ত্রমে চিকিৎস! 
করিবে। তিন দিন দ্বস্তর বন্ধন মোচন করিয়া করতম্বদ (অশ্নিতে 
হস্ত তপ্ত করিয়) প্রদান, পূর্বক শোধন প্রযমোগ করিবে ॥ চক্ষুতে 



৩১২ স্তুত । 

বাতন! থাকিলে করঞ্জবীজ আমলকী এবং .বষ্টিমধু সহ.*্পাঁক করা ছথু 
প্রাতঃ ও ,সায়ংকালে মধু সংযোগে আশ্চ্োতনে প্রয়োগ করিবে । 

ষ্টিমধু উৎপল কিঞ্রন্ক সংযোগে এবং দূর্ব! ছুপ্ধেপিষিয়! ত্বত শীতল 

প্রলেপ মুদ্ধ-দেশে-প্রয়োগ করা হিতকর"।. অন্য রোগ ছেদন করিলে 

পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা লেখ্য অগ্জনের দ্বারা ক্ষয় করিবে 
অন্ধ রোগ. দধির স্যার শ্বেত অথব! নীল বা রক্ত কিংবা ধূসর বর্ণ 

হইলে শুক্র .রোগের প্রগালীক্রমে তাচাঁর চিকিৎসা” করিবে । শম্ 
চন্মের ন্যায় অথবা বহল হইলে এবং ন্নাযু.ও মাংসে" আন্ত হইলে 

অখব। কঙ্চমগ্ডলে অন্ম রোগ হইলে 'ছেদন- প্রিয়া কর্তব্য অন্ম রোগ 

ছেদন করিলে, টক্ষু বিশ্তদ্ধ-বর্ণ বিশিষ্ট অক্রিষ্ট এবং" যাতনাশুন। 

হয়। 

মিরাজাল'রোগে, সির! কঠিন হইলে বড়িশঞ সংলগ্রপৃর্বক ্শন্বত 

করিয়। মওলাগ্র শস্কের দ্বারা লেখন করিবে । সিরা-গাত পিড়কা! 
রোগ ওষধু আরোগ্য না হইলে, অন্ম রোগের, ন্যায় মগ্শাগ্র শস্ত্রের 

হবার! সেই সকুল পিড়ক! ছেদন করা কর্তব্য । পিরাাল .এবং সিরা 
জাত পিড়ক৷ রোগে উপরযক্ত প্রতিমারণ এবং দোষামুসারে লেখন- 

দ্রব্য প্রয়োগ করা বিধের । 

_পর্বণিক! রোগে সন্ধেস্থানে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া শোফের একাংশ 

পরিত্যাগ করিয়! পূর্বে ক্র-মতে ঠিন অংশ অন্তরে ডিন সংলগ্ন 

করিবে । পর্্ববৎ, লগ্িত হইলে একাংশ রাখিয়া তিন, অংশ ছেদন, 

করিবে তদনন্তর সেই একাহইশর অদ্বেক' ছেদন, করবে । ইহার 

অন্যথ! হইলে *মশ্র-্থাড়ী জন্মে অথাৎ নিরন্তর অশ্রপাত হয়। পরে 

মধু ও টৈন্ধব একত্র প্যাে প্রতিসারিত কটিবে। শোফের অবশি- 
্টাংশে লেখনীক্ন দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে । শঙ্খ সমুদ্র ফ্রেণ মন্তিষ্ঠ 
ঝিনুক স্ফটক পন্মরাগ (চ৭) প্রবাঁপ অশ্মন্তক, বৈদৃধ্য উৎপল মুক্তা 

এবং লৌহ ও তার চূর্ব সমভাগে একত্র শিবিয়া আোতাঞ্জন সহ- 



স্থশ্রুত | ৩১৩ 

যোগে মেষ শৃঙ্গ মধ্যে স্থাপন করিয়! প্রাতঃকাঁল ও সায়ংকালে নেত্রে 

প্রয়োগ করিবে *। ইহাতে সকল অর্ধ রোগ পিড়ক1 পিরাজাল, 

নেত্রের সকল প্রকার অর্শোরোগ শুফ্কার্শ এবং অর্ধ,দ রোগের শাস্তি 

হয়। 

বত্মের অভ্যন্তরে রোগ জন্মিলে অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ, করিবে পরে 
বর্ম বত্রভাবে ধরিয়! ছুচীর দ্বারা তাহা উৎক্ষেপণ পূর্বক মগুলাগ্র 
শঙ্ত্রের দ্বারা মূলে ছেদন করিবে। তদনন্তর সৈন্ধব হিরেকস এবং 
লৌহচুর্ণ দ্বারা প্রত্িসারিত করিবে । রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে 
শলাকার দ্বার দ্ধ করিবে । রোগের শেষ থাকিলে ক্ষারের দ্বার! 

লেখন কার্য করিবে । তীক্ষ বমন" বিরেচন প্রয়োগ করিবে, এবং 

দেষান্পারে অভিষ্যন্দ রোঁগের বিধান সমস্ত অবলম্বন করিবে। 

ষোড়শ অধ্যায়। 

পন্ষমকোপের প্রতিকার । 

পন্ষপ্রকোপ বত্মগত রোগ । ইহা যাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ঃ 
এই রোগে রোগীকে স্সিপ্ধ করনান্তর উপবেশন করাইয়! বর্মের 
(চক্ষুর পাতার) উপরি ভাগে, ভ্রর অধোভাগে ছুই অংশ পরিত্যাগ 

করিয়া অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ অর্থাৎ কনীনিকা ও অপাঙ্ষের সমভূমি 

স্থান, ছেদন করিবে |” শন্ত্রের দ্বারা যবের আকারে ছেদন করিয়। 

ছিন্ন অংশের ছুই মুখ চুলের দ্বারা সীবন করিবে । তদনস্ত্র ঘ্বত মধু 

প্রয়োগ করিযতা ব্রণের ন্যায় আচরণ করিবে । সীবনের পর ললাট 

দেশে পষ্ট বন্ধন করিয়া রাখিনে, ছিন্ন মুখ পরস্পর সংলগ্ন হইলে 
555 

* লেখনীয় অগ্রন প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে নেত্রে শোফ ও বলি প্রভৃতির 
ষাহ। অবশিষ্ট থাকে তাহ! ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া! যায়। অশ্ঠএব পীড়িত স্থানে প্রয়েগ 
বর্তব্য। 

ত্৭ 
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সেই চুল অপসারিত করিবে । ইহাতে যদি রোগের শান্তি না হয়, 
তবে চক্ষুর পাত বক্রভাবে ধারণ করিয়া দোযোংস্থ্ট স্থান ছেদন পূর্বক 

অগ্রি ব!ক্ষারের দ্বার। প্রতিসারিত করিবে । অথব! বড়িশ প্রভৃতি 

তিন উপায়ের ছারা পুর্োক্ত মতে পক্ষমাল! গ্রহণ পূর্বক হরীতকী 
অথবা তুব্রকের ( সৌরাষ্ট্র মৃত্তিক।) চূর্ণের দ্বার! প্রতিসাঁরিত ক্বরিবে। 

এই কয় প্রকার যোগ এবং বিরেচন আশ্চ্যোতন নস্ত ধুম আলেপ 
অঞ্জন স্নেহ এবং রসক্রিন্া পক্মকোপ রোগে প্রশস্ত । 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

দৃষ্টিগত রোগের প্রতীকার | 
দৃষ্টগত রোগের মধ্যে তিনটা সাধা, তিনটা অসাধ্য এবং ছয়টা 

যাপ্য। ইহাঁদিগের মধ্যে ধূমদর্শীর প্রতিকার বল হইয়াছে (শ্লেম্সা- 
ভিষ্যন্দন প্রক্রিয়ার শেষ ভাঁগে দ্রষ্টব্য) পিত্ববিদগ্ধ এৰং শ্লেক্স-বিদগ্ধ 
দৃষ্টির স্থলে, শস্ত্রপাত ব্যতিরেকে নস্ত পরিষেচন অঞ্জন আলেপন পুট- 

পাক এবং তর্পণের দ্বার! শ্র্রেম্সা ও পিত্তনাশক বিধান অবলম্বন 

করিবে । দৃষ্টি, পিন্ত-বিদগ্ধ হইলে ত্রিফল1 সহযোগে দ্বৃত, শ্লেম্স-বিদগ্ধের 
স্থলে ত্রিবৃৎ সংষোগে ঘ্বৃত এবং উভয় স্থলেই পুরাতন ঘ্বৃত অথবা 

তিন্বক (লোধ বিশেষ) সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া! পান করাইবে। 
গৈরিক (গিরিমৃত্তিকা) সৈন্ধবমসী (সৌরাইমৃৎ) গোদস্তা, মরিচ, অথবা 

গোমাংস, মগ্সিচ শিরীষবীজ এবং মনঃশিল1, অথকা কপিখের বৃস্ত এবং 

আত্মগুপ্তবীজ, এই কয়েকটা যোগ মধু সংযোগে উভয় স্থলেই অগ্জনে 
প্রয়োজ্য।' কুজক (পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ) অশোক শাল আম প্রিয়ন্্ব পন্স 

রক্তোঁৎপল রেণুকা মরিচ হুদীতকী আমলকী এই সকলের চূর্ণ ঘুত ও 

মধু সংযোগে বংশনাড়ী মধ্যে (বাশের চোঙ্গাড়ে ) রাখিয়া! পিত্ত শ্লেক্সা 
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রোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । অথবা আম্রপুষ্প জন্ুপুষ্প এবং 

রেণুকা আম এবং. জন্বুর পিষিয়া. অঞ্জনে গ্রয়োগ করিবে । পদ্ম 

রক্ষোঁৎপল পদ্মকেশর গৈরিক এই সকল গোময়রসে পিষিয়া শোষণ 

পূর্বক চূর্ণ করিবে ।$ ইহাকে গুড়িকাঞ্জন বলে। ইহা! দিবান্ধ রাত্র্যন্ধ 
উত্তয় স্থলেই হিতকর । 

পিত্তোপহত দৃষ্টির স্থলে, রসা্জন রস মধু তাঁলীশ স্বর্ণ এবং গেরিক 
গোময় 'রস যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । অথবা আসন বৃক্ষ 

মোতোঞ্জন কর্মপিন্ত বা রোহিত-পিন্তরসে ভাবিত করিয়া অঞ্জনে 
প্রয়োগ করিবে, ইহাকে চূর্ণাঞ্জন বলে। গাস্তাঁরীপুষ্প যষ্টিমধু দঁরু- 
হরিদ্রা লোধ এনং রসাঞ্জন মধু সংযোগে এই অঞ্জন হিতকর । 

জতোঁইগ্রন সৈন্ধৰ মরিচ রেণুক1 ছাগমৃত্রে পিষিয়! বর্তী নির্মাণ 
করিবে । এই অঞ্জনে রাত্র্ন্ধত! অরোগাহয় | 

শ্লেম্মোপহত দৃষ্টির স্থলে, রক্তচন্দন মরিচ শুগ্ঠী মৌল তাঁলীশপত্র 
ভরিদ্রা দাঁরহরিদ্রা মুখ গোময়রসে পিষির। বর্তি নির্মীণ পুর্ববক 

চায়াশুক্ক করিবে । অথবা! মনঃশিল! হরীতকী ত্রিকটু বেড়েলা রক্ত 
চন্দন এবং জমুদ্রফেণ ছাঁগীছুপগ্ধে পিষিয়! বন্তি নির্মাণ করিবে । 

গোঁরোচন। মদিরা গোময় আমলকীর রসেবা অন্ত কোঁন প্রকার 

ক্ষদ্রাঞ্ন যরুত্রসে বা ত্রিফলাঁর রসে পাক করিয়। অঞ্জনে প্রয়োগ 

করিবে। গোমুত্র ত্বত সমুদ্রফেণ। পিগ্ললী মধু এবং কটুফল টৈন্ধবের 
যোগে বাঁশের গহ্বর খরধ্যে স্থাপন করিয়া পরে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । 

ছাঁগলের বস ও পিত্ত এবং ছাঁগলের ঘ্বৃত, পিগ্ললী সৈন্ধব আমলকীর 

রসে পাক করিয়া! মধু সংযোগে খদিরের কোষে রাধিবে । এইরূপ 
কুদ্রাঞ্জনা'হতকর। বেণুক1 পিগ্ললী ছাগলের যরুৎ অস্থি এবং বস! 

ও এলাইচ গোময়রস সহযোগে অগ্রন প্রস্তত করিয়। প্রয়োগ করিবে । 

রাত্র্যন্ধের স্থলে গোধার যকৎ অর্ধ পাঁটিত করিয়! তাহাতে পিপ্ললী 

পুর্ণ করয়। অগ্নিতে পাঁক করিবে । ইহ অগ্রনে প্রয়োজ্য । ছাগলের 
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যক্কৎ পিপ্ললী সহ অগ্নিতে পাঁক করিবে । ইহার দ্বার! একবার মাল্র 

অগ্জন প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়। ছাগলের প্লীহ! এবং 

যরৎ উভয় মাংস ত্বৃত তৈল সংযোগে পাক করিয়। ভোঞ্জন করিবে । 

পূর্বোক্ত. য্কৎ ও প্লীহা তৈল সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । 

দিবান্ধের স্থলেঃ নর্দীজ (অর্জুনবৃক্ষ) শিষ্ধী (সীম) কটুকী মনঃশিল! 
হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা ও রক্তচন্দন যরুতের রস সহযোগে অথব। গুটিক! 

প্রস্তত করিয়। অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । 

ছয় প্রকার যাপ্য রোগের স্থলে পুনঃ পুনঃ শিরা মোক্ষণ সি 

এবং পুরাণ ঘ্বত যৌগে বিরেচন দ্রব্যের দ্বারা বিরেচনও করাইবে। 

বায়ু জন্ত রোগে হুপ্ধ সহ এরগ্ড তৈল, এবং ত্রিফল! সংযোগে ঘ্বত 

শোধনে প্রয়োল্য । বিশেষতঃ রক্তজন্ত ব! পিত্জন্য রোগের স্থলে ব্রিফল। 

ংষোগে ঘ্বত অতি প্রশস্ত । কফজন্য রোগে ত্রিবৃতের বিরেচন এবং 

ত্রিদোষ জন্ত রোগে ত্রিবৃৎ সংযোগে পাক করা তৈল বিধেয়। 

তিমির রোগে লৌহপাত্রস্থিত পুরাঁতন দ্বৃত হিতকর। ব্রিফগ! 

সংযোগে বা মেষশূঙ্গ সংযোগে বা মেষশূঙ্গ সংযোগে পাক করা ঘ্বতও 

হিতকর। পিত্জন্ত তিমির রোগে প্রচুর পরিমাণে দ্বৃত সংযোগে 

ত্রিফল! চূর্ণ? বায়ু জন্ত তিমির রোগে তৈল সগ্যোগে ত্রিফল] চূর্ণ এবং 
কফ জন্য তিমির রোগে প্রচুর পরিমাণে মধু সংযোগে ত্রিফল। 

চূর্ণ অবলেহন করিবে । গোময়ের কাথ এবং লবণ সংযোগে 

উত্তম রূপে পাঁক করা তৈলও তিমির রোগে হতকর। পিত্তজন্য 

তিমির রোগে ছাগ ব! মেষের ত্বত কাকোল্যাদদি গণ সহযোগে পাক 

করিয়া সেবন করিবে । বাতরক্ত জন্য তিমির রোগে কাকোল্যাদি 
গণ যোগে পাক করা তৈল বা অণুতৈল প্রয়োজ্য। সুগাণি লতা 

অশ্বগন্ধা পীতবেড়েলা হরিপ্রাযোগে তৈল পাঁক করিয়। নস্তে প্রয়োগ 

করিবে | দুগ্ধ মন্থন করিয়া (দধি নহে) যেঘ্বৃত জন্মে সেই ঘ্বত, 
এবং জলজাত বা! জলীয় দেশ জাত পণুর মধং সংস্কারজাত ঘ্বৃত 
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সৈদ্ধব লবণ ও গৃধ্ ও হরিণের মাংস যোগে পাঁক করিয়া ঘ্বত মধু 
যোগে পুটপাকে প্রয়োগ করিবে 1. গৃধূ সর্প ও কুকুটের বসা যষ্টিমধু 
যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । তিমির রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, 

শ্োতোঞ্জন মাংসরুস হুপ্ধ ও ঘ্বতে ক্রমান্যয়ে ভাবিত করিয়। কুষ্ সর্পের 

মুখে স্তাপন পূর্বক কুশে জড়াইয়! একমাস কাল রাখিবে। পরে 
মালতী পুম্পের ক্ষার ও সৈন্ধব যোগে তাহ ব্যবহার করিবে । 

কাচ রোগে পূর্বোক্ত অঞ্জন তিন দিবস গব্য হুপ্ধে ভাবিত করিয়া 

অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । পিভৃজন্য রোগে, দুপ্ধ জাত ঘ্বৃত কাকোল্যাদি 
প্রভৃতি মধুর গণ যোগে পাক করিয়া নস্ত ও তর্পণে প্রয়োগ এবং 
জাঙ্গল পণুর সাংসসহ পাক করিরা পুটপাকে প্রয়োগ হিতকর। 
রসাঞ্জন' চিনী মধু এবং মনঃশিল] যষ্টিমধু এই ক্ষুদ্রাপ্তনও প্রয়োজ্য। 

রসাঞ্জন স্বর্ণমাক্ষিক মমভাগ চূর্ণ করিয়া! অঞ্জনে প্রয়োজয। লোধ ও গন্ধো- 

দকে ভাঁবিত রসাঞ্জন অগ্রনে প্রয়োগ করা হিতকর। শ্র্েক্সা জন্য কাচ 
রোগে তুথক মেষশৃঙ্গ এবং রসাঞ্জন সমভাগে অঞ্জনে প্রয়োগ কর! হিত- 

কর। পলাশ রোহিত (বৃক্ষ) এবং মৌলের র্ মধু এবং মদে/র অগ্রভাঁগ- 
সহ, বেণামূল লোধ্ ত্রিফল! ও প্রিয় পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ 
করিলে কফ জন্য রোগের শান্তি হয়। বনমস্পতি (যাহার ফুল ন। হইয়া 

ফল জন্মে) কাথ এবং বেণামূল “ও হরিদ্রার চূর্ণ সহফোগে ঘৃত পাক 
করিয়া তর্পণে প্রয়োগ করিবে । পিপ্পলী স্বর্ণমাক্ষিক ও পসৈম্ধৰ 

মাংসুরসু যোগে পুটপাকে প্রয়োজ্য। মনঃশিলা ত্রিকটু সৈম্ধব 
পর্ণমান্সরীক শঙ্খ হিরেকস, রসাঞ্জন একত্র যোগে রসক্রিয়া করিবে। 
হিরেকস রস্ঠর্জন হুীতকী গুড় ও শুঠী একত্র যোগে অঞ্জন প্রস্তত 

পূর্ব্বক নিশাচরের অস্থি মধ্যে রাখিয়া স্থি-জল মধ্যে এক মাস কাল 

স্যাপন করিবে । সেই অঞ্জন মেষশৃঙ্গীর পুষ্প ও মধু যোগে সকল 

প্রকার নে বোগেন্প্রয়োজ্য। 

পরিশ্বায়ী রোগে পিত্তজন্য বা রক্জজন্য রোগের বিধি অনুসারে 
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চিকিৎস। করিবেঃ অথবা দোঁষ অনুসারে অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎস| 

প্রণালীও এস্থলে বিধেয়। কর্ম্থানে ষে সকল অঞ্জন বল হইয়াছে 
তাহাও এস্থলে প্রয়োজ্য। 

তিমির রোগে পুরাতন ঘৃত ত্রিফল! শতমূলী প্7টাল মুদগ আমলক 

এবং যব, বিশ্বা কেবল শতমূলীর পায়ন অথব। তাহাতে আমলকী 
সংযোগ পুর্বক সেবন করিবে । অথব1 প্রচুর পরিমাণে ঘ্বত ও 
ত্রিফলার কাথ সহযোগে যবান্ন সেবন করিবে । জীবস্তী স্থুনিষক 

(সুশুনী) তঙুলীয়ক চোপাঁনোটে) বাস্তক চিল্লী মুলক (হিংচে) 

পোতিকা, এই সকল শাক এবং পশু পক্ষীর মাংস দৃষ্টির পক্ষে 
হিন্তকর। পটোল কর্কোটক কারবেল্প তক্র্ণারি করীর শিগ এবং 
ত্ার্তগল, ইহাদিগের শাঁকও ঘৃতে ভর্জন করিয়া সেবন করিবে । 

তিমির রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে শিরামোক্ষণ করিবে না; তাহাতে 

দোষ উতৎপীড়িত হইয়! দৃষ্টি নাশ করে। তিনির রোগে দোষ প্রথম 

পটলে আশ্রয় করিলে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ না হইলে সহজে আরোগ্য 

হয়, দ্বিতীয় পটলে আশ্রয় করিলে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে কষ্টে 

আরোগ্য হয়, এবং তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে যাপ্য থাকে । এই 

রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে ষাপ্য রাখিবার জন্য ষথাবিধি ক্রিয়। করিবে; 
এনং জলৌকা প্রয়োগ করিবে । 

শ্লেক্সা-জন্ত লিঙ্গনাশ রোগের চিকিৎসা বল! বাইতেছে। দৃষ্টি 
মধ্যে দোষ জন্ত অর্চন্দ্র বা জলবিন্দু বা মুক্তার ন্তায় আকারু; অচল, 

বিবম অথবা সুক্ষ, বহুপ্রভা-বিশিষ্ট অথবা কেবল রেখা বিশিষ্ট) বেদন! 

বিশিষ্ট বা! কেবল রক্তবর্ণ লক্ষিত হুইলে, অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয় 
শীতল ন1 হয় এরূপ কালে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ 

করাইবে | পরে যন্ত্র প্রয়োগ পূর্বক ও উপবেশন করাইয়া আপনার 
নাশ! দৃষ্টি করাঁইবে। অনন্তর কৃষ্ণ মণ্ডল এবং অপাঙ্গ হইতে শুরু 
ভাগ মুক্ত করিয়৷ নয়ন উন্মীলন পূর্বক শিরাঞজাল মোচন করিবে । 
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পরে অধে বাঁ উদ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়! পার্খস্থ দৈবকৃত ছিদ্রে, অস্গুষ্ঠ 

প্রভৃতি অঙ্কুলিত্রয়ের দ্বারা যবমুখী শলাক। ধারণ পুর্ব ক বিশ্বস্তভাবে 

প্রবিষ্ট করিবে । দক্ষিণ চক্ষে বিদ্ধ করিতে হইলে বাম হস্তে এবং বাম 
চক্ষু বিদ্ধ করিতে জুইলে দক্ষিণ হস্তে শলাক1 ধারণ করিবে । বারি-বিন্দু: 

নিঃসরণ এবং শব্দ হুওয়! সম্যক বিদ্ধের লক্ষণ। বিদ্ধ হওয়। মাত্রই 
স্তনদুপ্ধ সেচন করিবে । নেত্র মণ্ডলে দোষ সচল হউক বা অচল 

£উক বাহাদেশ হইতে তাহাতে শ্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে নেত্রপার্খে 

শলাকা স্থাপন পূর্বক বাযুনাশক লেপ প্রয়োগ করিবে । পরে শলা- 

কার অগ্রভাগের দ্বারা দৃষ্টি মগুলে লেখন করিবে। পূর্বোক্ত রূপে 
নেত্র পার্থে স্থাপিত শলাক। রুদ্ধ রাখির। নাঁসারন্ধ, উচ্ছিজ্ঘন (নস্তের 

ন্যায় টানিয়৷ লওয়1) পূর্র্বক দৃষ্টিমণ্ডল গত কফ নাশ করিবে। দৃষ্টি- 

মগ্ডল যখন ঘণ্ধ্ববিন্ুর কিরণের স্তার দীপ্তি পায়, তখন ইহাকে সম্ক্ 

লিখিত হইয়াছে বলিয়। জানিবে। অনন্তর রূপ দৃষ্ট হইলে নেত্র পার্খস্থ 

শলাকা অপনীত করিবে, এবং নেত্র ঘ্বতে অভ্যক্ত করিয়। বস্ত্র পাট 

করিয়। বন্ধন করিবে । 

তদ্নস্তর অক্লেশকর গৃহে উত্তান ভাঁবে শয়ান হইবে। ততকলে 
উদগার কাশ হাচি স্রাবন জূত্তন প্রভৃতি উদ্ধগত কায কিছুই করিবে 
না। ন্নেহপীতের ন্যায় আচরণ করিবে । তিন দিন অন্তর বায়ুশাস্তিকর 

কষায়ের দ্বারা ধৌত করিবে । তিন দিনের পর স্বেদ প্রয়োগ করিবে 
এইনুপ, নিয়ম দশ দিন পালন করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। এই অবস্থায় 

লঘু অন্ন পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে । শিরাব্যান্ধ অধ্যায়ে যে 
সকল ব্যক্তিবজিত হইয়াছে নীলিক1 রোগ হইলে তাহাদিগের শিরা- 
বিদ্ধ করা কর্তৃব্য নহে তাহা হলে শিরা সঞ্চালিত রক্ত, কর্তৃক চক্ষু 

পরিপূর্ণ হয়। তাহাতে স্তন্ছুগ্ধ যষ্টিমধু সংযোগে পাঁক করা ঘ্বত 
সেচন হিতকর। অপাঙ্গ সন্নিহিত স্থান বিদ্ধ হইলে নেত্রে ফুলা, শু, 
অগ্রপ্রবৃত্তি জন্মে এবং রক্তবর্ণ হয় তাহাতে উপনাহ শ্বেদ প্রয়োগ 



৩২০ স্বশ্রুত | 

এবং ভ্রমধ্যে উষ্ণঘ্বত সেচন করিবে । কৃঞ্চমগ্ল সন্নিহিত স্থান খিদ্ধ 

হইলে বিরেচন ঘ্ৃত সেচন এবং" রক্তমোক্ষণ বিধেক়্ । উপরিভাগ 

বিদ্ধ হইলে কষ্টদায়ক বেদন। জন্মে সে স্থলে ঈষছৃষ্ণ ঘ্ৃত সেচন প্রশস্ত । 
নেত্রের অধোভাগ বিদ্ধ হইলে অভ্যর্থ ফাতন। “অশ্রুপ্রবৃত্তি জন্মে 

এবং রক্তবর্ণ হয় তাহাতেও পূর্ববৎ প্রতিকার করিবে। নেত্র অতি- 

শয় বিঘর্ট্রত হইলে রক্তবর্ণ, অশ্প্রবৃত্তিঃ বেদন। স্তস্ত এবং হর্ষ এই 

সকল উপদ্রব হয় তাহাতে স্নেহক্রিয়! ম্বেদ প্রয়োগ এবং অন্ুবাসন 

হিতকর | এই রোগে দোষ নিঃশেষ প্রায় হইলেও পুনর্বার,.নৃতন 
দোষ উর্ধগত হইয়] রক্তবর্ণ শুক্র বোগ জন্মায় তাহাতে তীত্র যাতন! 

ও দৃষ্টি হানি হয়, এই স্থলে মধুর দ্রব্য সংযোগে পাক কর! ঘ্বত সেচন 
কর্তব্য এবং ততসহযেগে শিরোবস্তি প্রয়োগ এবং মাংসযোগে ভোজন 

বিধেয়। দোষ বলবান্ হইয়া সম্পূর্ণ মেঘমগণ্ডলের ন্যায় আকার 

হইলে শলাকার দ্বারা পরিক্ষার করিবে। মৃদ্ধিদেশে অভিঘাত, 

ব্যায়াম; ব্যবাস্, বমি, মৃচ্জ1 এবং রোগের অতি তরুণাঁবস্থায় দিক্ধ 
হওয়া, এই সকল কাঁরণে দোষ পুনর্বার কুপিত হয়। শলাকা কর্কশ 

হইলে নেত্রে শূল জন্মে, খর হইলে দোষ বৃদ্ধি হয়, স্থুলাগ্র হইলে 

ব্রণবিশাল হয় এবং তীক্ষু হইলে নানা স্থান আহত হয়। বিষম 

হইলে নিয়ত অশ্রুপততন হয় এবং অস্থির তইলে ক্রিয়া বিফল হয়। 

অতএব এই সকল দোষ বর্জন করিয়া শলাঁক প্রস্তত ও প্রয়োগ 
করিবে । শলাকা অগ্বান্থুল পরিমাণে আয়ত, মধ্যদেশে বুদা্ুষ্ঠের 

পর্বপরিমিত হান স্থত্রে বেষ্টিত এবং ছুই মুখ মুকুলের ন্যায় আকৃতি 
বিশিষ্ট হইবে । তাত্ত্র, লৌহ বা শ্বর্ণের দ্বারা শলাঁকা নির্মিত হইবে । 

রক্তবর্ণ ফুল। চোঁষ, অর্ধ/দ, বুদ্বুদ্? শৃকরাক্ষিতা (শুকরের ন্যায় চক্ষু 

হওয়া) এবং অধিমন্থ প্রভৃতি অন্যান্য রোগ বেধন ক্রিয়ার দোষ 

জন্যই হউক অথবা অহিতাচার জন্যই হউক দ্োষানুসারে যথাঁবিধি 

চিকিৎসা করিবে । নেত্র বেদন। বিশিষ্ট বা ধক্তবর্ণ হইলে তাহার 
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যৌগ বলা যাইতেছে । গিরিমৃত্তিকা, শামালতা, ছুর্ববা, যবচুর্ণ। ঘ্বৃত 

এবং ছুপ্ধ এই সকল একত্র ঈষছুষ্ণ থাঁকিতে লেপে প্রয়েগ করিলে 

বেদনা এবং রক্তবর্ণের শাস্তি হয়। অল্প ভার্জত তিল এবং শ্বেত- 

সর্ধপ, টাবানেবুর রণ সংযোগে ঈষদৃষ্ণ থাঁকিতে লেপে প্রয়োগ করিলে 

পৃর্বৰ ফল হয়। ক্ষীরকাকোলী শ্ঠমালতা ও তেজপত্র মপ্ঠিষ্ঠ 

যষ্টমধূ ছাগতপ্ধ সহযোগে এই সকল দ্রবোর ঈষদুষ্খ লেপও প্রয়োজা । 

অথব! দেবদার, পদ্মকাষ্ঠ এবং শুঠী অথবা এইরূপ অনানা দ্রবো 

লেপও. প্রয়োজা। কিন! দ্রাক্ষা যষ্টিমধু এবং কুষ্ঠ অথব1 এইরূপ 
অনান্য দ্রধ্য সংযোগে সৈন্ধবসহ পক তপ্ধ রক্তবর্ণ এবং বেদনার শাস্তি 

কারক । শতমুলী, পৃথকপর্ণী। মুখা আমলকী এবং পঞ্মাকাষ্ঠ এই 
সকল দ্রব্য এবং চ্াগীছুপ্ধ সহযোগে পক্ক ঘ্বত শীতল অবস্থায় প্রয়োগ 

করিলে নেত্রের দাহ 'ও শূল নিবৃত্তি হয়। বাতন্র দ্রব্যের পরিমাণ 

চতৃপ্তণ এবং চত্ুণ্ডণ দগ্ধ সহযোগে ঘ্বত্ত পাঁক করিয়া কাকল্যাঁদির 
চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । এই স্বত নেত্র রোগের সকল কার্যে 
প্রয়োজ্য। এই সকল গ্রতীকারেও ষাতনার শাস্তি না হইলে নেত্রে 

স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে অথবা তাহার পর 

শিরা দগ্ধ করিলে । 

অতঃপর দৃষ্টিপ্রাসাঁদণের জন্য অঞ্জন বল! যাইতেছে । মেষ শৃর্গের 
পুষ্প,শিরীষপুষ্প, ধবপুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা এবং বৈছুর্যা (চুনি) 

সএকতুঅঙ্াহৃগ্ধে পিখিয়া সপ্তাহ তাত পাত্রে রাঁথিবে, পরে বর্তি প্রস্তত 
করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে; আজোতোগুন প্রবাল স্বখুদ্রের ফেণা 
মনংশিলা এবংঞমরিচ একত্র যোগে বর্তি নিশ্মণীণ পুর্ব্বক অথবা পুর্ব্বের 

ন্যায় বর্তি নির্মাণ পুর্ববক অঞ্জন়ে প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন ৃষ্টি- 

স্বিরতার পক্ষে হিতকর । 

অতঃপর ক্রিয়! কল্পে বিবিধ প্রকার অঞ্জন বলা যাইতেছে সে 
সকলও এস্থলে প্রয়োজাঁ । 



অব্টাদশ অধ্যায় । 

ক্রিয়া কণ্প। 

সর্বশান্ত্রবিশীরদ তপোদৃষ্টি উদারবুদ্ধি ধন্বন্তরি, স্বীয় শিষ্য বিশ্বা- 

মিত্রের পুক্র,থশ্রতকে তর্পণ পুটপাক সেক আশ্চ্যোতন অঞ্জন প্রভৃতি 

ক্রিয়া! সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন তাহ] সংঙ্গেপতঃ বলা 

বইতেছে। 

দেহ এবং শিরোঁদেশ সংশোধন পূর্বক শুভদিনে দির বা! অপ- 

রাহে অন্ন পরিপাকের পর নেত্রে তর্পণক্রিয়া কর্তব্য । বায়ু আতপ 

এবং রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তানভাঁবে শয়ন করাইয়া নেত্রকোষস্ 

মওলদয় ক্লিন্ন মাষকলাইচূর্ণের দ্বার1 দৃঢ় ও যাতনাহীন করা: কর্তব্য। 

তদনস্তর ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ঘ্বতমণ্ড বিলীন করিয়া ( ফেণাইয়1 ) 

দ্বারা নেত্রমণ্ডলের পক্ষছয় পর্য্যন্ত পুরণ করিবে। এই রূপে পুরণ 

রিয়া, স্থস্থ অবস্থায় পঞ্চশত, ,কফে ছয় শত, পিত্তে অষ্টশত এবং 

বাযুজন্য রোগে দশশত বাঁক্যগ্রয়োগের পরিমিতকাল এ ন্সেছ নেত্র- 

কোঁষ মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিবে। কেহ কেহ বলেন নেত্ররোগের 

স্বানভেদে স্নেহধাঁরণকাঁলের পরিমাণের তারতম্য হয়। যথা, সুস্থ 

অবস্থায় একশত, কফে পঞ্চপত, পিস্তে সম্তশত ও বাতে দশশত এবং 

দৃষ্টিগত রোগ হইলে অষ্টশত বাক্য প্রয়োগ পরিমিত কাল, নেত্র 
কোষে মেহধারণ করিবে । তদনম্তর অপাঙ্গদেশ হইতে সেই. .স্্েহ 

শ্রাবিত করিয়া যবপিষ্টের স্বেদ প্রয়োগ পুর্বক নেত্রশোধন করিবে । 

পরে যথা তোষান্ুসারে ধুমপান পূর্বক কফের সংখ্োধন করিবে । 

এক তিন ব! পাঁচ দিন এই নিরম পালন করিবে । স্থথে নিদ্রা এবং 

জাগরণ, নির্্মীলতা, ব্যাধি-শাস্তি এবং দৃষ্টির লঘুতা, নেত্র তর্পণের 

দ্বারা বিশোধিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়! গুরুত্ব, আবিলত) 
অতিন্সিগ্ঠতা, অশ্রপতন, কও এবং দোষের উতৎর্লেশন, নেত্র অত্যর্থ 
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তর্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। রুক্ষতা, আঁবিলতা।, প্রচুর অশ্রু" 
পতন, রূপদর্শনে অসহিষ্ণুতা এবং ব্যাধি বৃদ্ধি, নেত্র হীনতর্পিত 
হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। হীন তর্পণ ও অভিতর্পণের দৌঁষবাহুলয 

প্রযুক্ত ধূম নস্য অঞ্ুন্ন পরিষেচন রুক্ষ এবং শিগ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা! 

করিবে । শীর্ণপক্ষ্মতা, আবিলতা, কুটিলতা, রোগ-ক্রিষ্টত1, নেত্রের 
এই সকল রোগ তর্পণের ছারা উপশমিত হয়। যন্ত্রণার নিবৃত্তি ন! 
হইলে তর্পণ প্রয়োগ প্রশস্ত নহে । যাহাদিগের পক্ষে নস্য গছিত, 
বা যাহারা তর্পণার্থ নহে, বা শ্লেহপাঁনে অক্ষম, তাহার] পুটপাক- 

প্রয়োগে সমর্থ হইলে তাহাদিগের দোষ শান্তির পর নেত্রে পুটপাক- 
প্রয়োগ করিবে । পুটপাক তিন প্রকার,--ক্সেহন, লেখনীয় এবং 
রোপণীয়.। অতিরুক্ষের পক্ষে স্সিপ্ধ এবং স্লিগ্ধপক্ষে লেখন ক্রয়! 

বিধেয়। রোপণীয় পুটপাকের দ্বার] দৃষ্টির বল জন্মে এবং পিত্ত রক্ত 
এবং বায়ুর শাস্তি হয়। ন্নেহন পুটপাক--ক্ষেহ বসা মজ্জা মাংস বা 

মেদ সংযোগে পুটপাকের দ্রবা পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহ! 
ছুই শত বাঁক্যপ্রজ্মাগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে । 

ইহ লেখনীয় পুটপাক-_জাঙ্গলপশ্র যকত ও মান সহযোগে কৃষঃ 

লৌহের চূর্ণ, তাঅ, শঙ্খ, বিদ্রম, সৈন্ধব, সমুদ্র-ফেণ, হিরেকস, 
আোতোঞ্জন ও দধিমস্ত পাক করিয়া, এক শত বাক্য প্রয়োগের পরি- 

মিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে । রোপণীয় পুটপাক-_স্তনছুগ্ধ, 

জাঙগলমাতুস, মধু, স্বত এবং তিক্ত দ্রব্য একত্র পাঁক করিয়া. তিন শত 

ৰাক্যপ্রয়োগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিঝ্ে। রোপণ- 

ক্রিয়া করিতেঞ্ছইলে 'তর্পণক্রিয়ার অন্তর্গতধূমঞ্রয়ৌগ বর্জন করিবে। 

রোপণক্রিয়াতে স্নেহ এবং স্বেদুপ্রয়োগও কর্তব্য নহে । , পুটপাক 
ক্রিয়। একদিন ছই দিন তিন দিন অন্তর কর্তব্য। নেত্র তর্পিত হইলে, 

র! পুটপাক প্রযুক্ত হইলে. তেজঃ) বাযুঃ আকাশ, প্রতিবিম্ব বা জ্যোতি! 
পদার্থ দেখিতে পায় না* রা বট 
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অন্যায় চিকিৎসা জন্য ষে সকল উপদ্রব জন্মে, দোষানুসারে 
অঞ্জন, আন্চ্যোতন এনং স্বেদ প্রয়োগের দ্বার তাহাদিগের প্রতিকার 

করিবে । নেত্রের বর্ণপ্রসন্নতা, নির্্মলতা, বায়ু ও আতপসহিষ্ণতা, 

লঘুতত1, সচ্ছন্দনিদ্রা! ও প্রবুদ্ধ হওয়া পুটপাক্ষের এই সকল গুণ। 
পুটপাক অতিমাত্রায় সেবিত হইলে বেদন]1, ফুল! পিড়ক1। এবং তিমির 

রোগ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। হীন মাত্রায় গ্রবুক্ত হইলে পাক, 
অশ্রপতন, হর্ষণ এই সকল উপদ্রব ঘটে । অতঃপর পুটপাক প্রস্তত 

করিবার প্রণালী বল হইতেছে। নির্মল মাংসপিও পিষিয়।৷ ছুইটা 

বিন্ব পরিমাণ, কক্ক ত্রধ্য এক বিন্ব পরিমাণ এবং দ্রব দ্রব্য অর্ধসের 

পরিমাণ, এই সকল একত্র আলোড়িত করিয়া, কাশ্মরী, কুমুদ, এরপ, 

পদ্ম অথব। কদলীপত্রে বোষ্টত করিয়। যৃত্তিক। লেপন পূর্বক খদির 

কান্ের অঙ্গারে অবকুলিত করিবে, খদ্দির কাষ্ঠের পরিবর্তে কতক, 

অশ্মন্তক, এরও» পাটল।, বদর, ক্ষীরবৃক্ষ ইহাদিগের কাষ্ঠ অথবা গোময় 

ও ব্যবহার্ধ্য। অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে উদ্ধার করিয়। নিম্পীড়ন পূর্বক 
ইহার রস গ্রহণ করিবে অনস্তর রোগিকে উত্তান ভাবে শয়ান রাখিয়। 

রুনীনিকাঁর উপরি তর্পণের বিধিক্রমে সেই রস সেচন করিবে । রক্ত 

ও পিত্তের স্থলে শীতল রস এবং বায়ু কফের স্থলে ঈবদুষ্খ রস সেচ- 

নীয়। অতিশয় উষ্ণ ব৷ তীক্ষ হইলে দাহ ও পাক এই ছুই উপদ্রব 

ঘটে। তর্পণ ও পুটপাক শীতল অবস্থায় আগ্নত ভাবে প্রয়োগ করিলে 
অশ্রস্তত্ত, বেদন। ও হর্ষ (কুট্কুটনী) জন্মে। অতি মাত্রামু পনেবিত 

হইলে সঙ্কোচ ও ক্ষরণ উপদ্রব জন্মে। হীনমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে 

দোষ সমস্ত উতক্িষ্ট হয়। সমভাবে প্রযুক্ত হইলে দাহ৯শোফ, বেদনা, 

ক্ষ, আশ্রাব কণ্ড এবং নেত্রের দুষিত রক্তরা্গি নষ্ট হয়। অতএব 
এই সকল দোঁষ পরিহারের নিমন্ত যথাবিধি প্রয়োগ কর] কর্তব্য। 

কু-চিকিৎস1 জন্য উপদ্রব জন্দিলে দোষানুসারে নস্ত ধুম ও অঞ্জনের 
দ্বার। প্রতিকার করিবে। 
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তর্গন ও পুটপাকের আদ্াস্তে বন্ত্রথণ্ড সহযোগে 'উষ্চোদকের স্ব 

বিধেয। গ্লেম্সার প্রকোপ থাকিলে ধুম প্রয়োগ করিবে। 
দোষানুসারে প্রযুক্ত হইলে, আশ্চ্যোতনের দ্বারা অনতিপ্রবল নেত্ররাগ 

 ( রক্তবর্ণভা) এব% সেকের দ্বারা বলবন্তর নেত্ররাঁগের আরোগ্য হয়। 

অশশ্চেোোতনের প্রণালীতে লেখন-ক্রিয়া করিতে হইলে সপ্ত বা অষ্টবিন্দুঃ 

নিগ্ধ ক্রিয়াতে দশবিন্দু এবং রোপণ ক্রিয়াতে দ্বাদশ বিন্দু প্রয়োগ 

করিবে ।' স্নেহ সেকের দ্বিগুণ কাল পুটপাক ধারণ করিবে । প্রক্মোগ- 

যাতনার শাস্তি হইইলে যথাবিধি আহার করিবে । পূর্বাহ্ন অপরাহ্ন 

মধ্যাহ্ন অথবা উভয়কালে পুউপাক প্রয়োগ করিবে। স্নেহ সেকের 
অতিযোগ ও হীনযোগের ফল তর্পণোক্ত যোগাযোগের ন্যায় । 
শিরোবস্তি প্রন্তি ষে সমস্ত মুর্ধততলিকার প্রয়োগ বলা হইয়াছে 
তদ্বারা শিরঃসম্তত রোগ আরোগ্য হয় এবং অতার্থ উপকার হয় 

(*)। দেহ সংশোধিত হইলে রোগ অনুসারে ভোজন করাইবে। 

সায়ংকালে খজুঁভাবে উপবেশন করাইয়1, পাঁক করা তৈল বন্তিকোঁশ 
(ছাগাদির) পুরণ করির1, মস্তকে স্থাপন পূর্বক দৃঢ়বন্ধন করিবে । 

সেই তৈলপুর্ণ বস্তি, তর্পণ ক্রিয়ার দশগুণ কাল, মস্তকে সংযতভাবে 
ধারণ করিবে । সংশোধিত দেহে কেবলমাত্র নেত্রমণ্ডলে দোষপ্রকাশ 

পাইলে, লেখনী রোপণী ও প্রসাদনী অঞ্জন প্রয়োগ করিবে; মধুর 

রস ব্যতিরেকে অপর পঞ্চ প্রকার রস দোষানুসারে পঞ্চবিধ লেখন- 

ক্রিয়াতে* প্রয়োগ করিবে 11 ইহার দ্বারা নেত্রবত্ব? শিরাকোষ, 

(* ) অভাঙ্গ পরিষেকশ্চ পিচুবস্তিরিতি ক্রমাৎ & 

ুদ্ধতৈলচতুর! স্তাৎ বলবত্বদ্যখোত্রম্ ॥ 
তৈলের অভাঙ্গ (মর্দন ) পরিষেচ্ন, তৈলসিক্ত তুলা, বা তৈল-পূর্ণ-বস্তি মস্তকে 

ধারণ, মৃদ্ধ তৈল, এই চারি প্রকার । 

(1) বাতজন্য রোগে কষায় অশ্নক্ষার, পিত্বজন্তে কষায় তিজ্ত এবং শ্লেম্মজন্তে 

কবায় ভিজ্ত ক্ষার প্রয়ৌজ্য। বত্তি, অঞ্জন, তর্পণ, পুটপাঁক ও আশ্ট্োতন এই 
পঞ্চবিধ লেখন। | 

২৮ 
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শোতঃ এবং শৃঙ্গাট কষ্থিত শ্লেম্সা সমস্ত মুখ নাসিক ও নেত্র পদ্স দ্বারা 

আবিত হয়। স্সেহ সংযোগে কষায় ও তিক্তরস রোপণের পক্ষে 

প্রশস্ত। মধুর ও স্নেহ সংযুক্ত অঞ্জন দৃষ্টির প্রসাদনকর এবং নেত্রের 

শ্নেহনকাধ্যে হিতকর। অঞ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া দেঃষানুসারে প্রয়োগ 

করিবে । প্রয়োগের কাল প্রাতঃ সায়াহব ও রাত্রি। অঞ্জন তিন 

প্রকার,--গুটাক1, রস এবং চুর্ণ। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর 

শ্রেষ্ঠ । বন্তির পরিমণণ, লেখন ক্রিয়াতে কল।ইয়ের তুল্য, 'প্রসাদন 

ক্রিয়াতে অর্ধ কলাই তুল্য এবং রোপণ ক্রিয়াতে ছুই কলাই তুল্য । 
রসাঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইলে পিষ্টবর্তি যত রসাগ্ুনও সেই পরিমাণ 

তাহাতে সংযোজ্য। চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইলে, লেখন ক্রিয়াতে 

দ্বিশলাক1 রোপণ ক্রিয়াতে তিন শলাকা এবং অঞ্জন ও. স্সেহন 

ক্রিয়াতে চারি শলাক1 পরিমাণে প্রয়োজা । €ৌহ কাংস্ত বৈত্্ধ্য 

ব1 ভা নির্মিত শলাক। লেখনক্তিয়াতে, এবং স্বর্ণ রজত বা শৃঙ্ব- 

নির্মিত শলাকা রোপণ ও স্নেহণক্রিয়াতে প্রয়োজ্য। শলাকার 

মুখ মুকুলের স্তায়, পরিধি কলায়-পরিমিত, দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্কুল, মধ্যভাগ 

ক্ষীণ এবং ধারণসুলভ হওয়া উচিত। বামহস্তের দ্বারা নেত্রদেশ 

বক্রভাঁবে ধারণ করিয়৷ দক্ষিণহন্তে শলাকাধারণপূর্বক অঞ্জনপ্রয়োগ 
করিবে । অথব। অপাঙ্গদেশে পুনঃ" পুনঃ গতাগতের দ্বারা অঞ্জন- 

প্রয়োগ করিবে। বত্সদেশে উপলেপি (লেপবৎ) অঞ্জনপ্রয়েগ 

করিতে হইলে অঙ্গুলির দ্বারা প্রয়োগ কর্তব্য। পীড়ার্ত',হইলেও 

"অঞ্জন প্রয়োগে, অত্যন্ত রঞ্জিত করিবে না অথব। দোষের প্রাবলয 

ন1 থাকিলেও নেত্রে ধৌতকার্ধয করিবে না। তাহাতে খাষ পুনবর্বার 

উদ্রিক্ত হইয়! দৃষ্টির বলক্ষয় করে। দোষ ও অশ্রপতন নিবৃত্ত 
হইলে এবং জলমধ্যে নেত্র উন্মীলন করিয়। দেখিতে পাইলে নেত্র- 
প্রক্ষালপন করিয়া দোষানুসারে প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। শ্রম, 

উদাবর্ত রোগ, রোদন) মদ্যপান, ফ্রে।ধ, ভয়, জ্বর, বেগাঘাত 
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(মুত্রপুরীষার্দি রোধ) এবং শিরোরেগ, এই সকল রোগে বা 
বস্তায় অঞ্জন প্রয়োগ কর্তব্য মহে। অঞ্জন, নিদ্রানাশে প্রয়োগ 

করিলে, রাঁগ, বেদনা, ভ্তিমির, অশ্পতন, শূল, সংরন্ত, সংভ্রম নেত্রে 

এই সকল উপদ্রবঞ্ন্মে; প্রবাত €মেঘ ও বাধু প্রবাহিত) কালে 

প্রয়োগ করিলে দৃষ্টি শক্তির হানি হয়) রজে বা ধৃমক্রিষ্ট নেত্র 

প্রয়োগ করিলে, অধিমন্থ-জনা রাগ ও 'নাশ্রাব জন্মে; নস্ত প্রয়োগের 

পর হইলে নেত্রে সংরস্ত ও শূল জন্মে ; শিরোরোগে প্রয়োগ করিলে 
শিরোরোগ বৃদ্ধি হয়। মস্তক নিমজ্জিত বা জলসিক্ত করিয়া সান 

করিলে বা অতিশয় শীত হইলে, অথবা স্ুর্যোদয় না হইলে, দোষের 

স্ডিরতা হেতু অঞ্জনপ্রয়োগ বিফল হয় এবং দোষ উৎক্রিষ্ট হয় । 

অঙ্গীর্ণ রোগে প্রয়োগ করিলেও, দোষের মার্গ অবরোধ থাক] হেতৃ 

বিফল হয়। দোষের প্রবলতার প্রারস্তে অগ্জনপ্রয়োগ করিলে সেই 

সকল দেোষজন্য উপদ্রব জন্মে। অতএব এই সকল দোঁষ পরিহব 

পূর্বক অঞ্জনপ্রয়োগ করিবে । বিশেষতঃ লেখনক্রিয়ার স্থলে এই 
সকল কাল লক্ষ্য করা নিতান্ত কর্তব্য । পূর্বোক্ত সকল ব্যাপদ 

উপস্থিত হইলে, দোষ অনুসারে সেক আশ্চোতিন লেপন ধূম কবল 
এবং নম্ত এই সকলের দ্বার! প্রতীকাঁর করিবে । শুভ্র, লঘু, আআব- 

শূন্য; দর্শন-ক্ষম নির্মল এবং নিরুপদ্রব হইলে, নেত্র দোষহীন বলিয়া 

জন! যায়। নেত্র হইতে অতিশয় শ্রাব করাঁন হইলে, নেত্র কুটিল 

কুচিন হর্বর্ণ শিথিল অতিশয় 'রুক্ষ এবং ক্ষরণশীল হয়। ইঙ্ান্তে 

বায়ুশান্তিকর তর্পণক্রিয়া বিধেয়। অল্পশ্রাব করান্ত হইলে দোষ 
উগ্রতর হইফ্' উঠে। তাহাতে ধৃম নস্ত এবং অঞ্জনের দ্বার! দোষের 
অবসেচন করা হিতকর। স্নেছ'বর্ণ ও বলযুক্ত হওয়া এবং দৃষ্টিগ্রসন্ন 

ও দোষবর্জিত হুওয়! প্রসাদনী ক্রিয়া সমাক্ প্রযুক্ত হইলে এই সকল 

ফল হয়। কিন্তু 'হীনাতিরেক ভাবে প্রযুক্ত তর্পপক্রিয়ার হীনা- 

তিরেকের ন্যায় ফল হম্ম। ইহাতে দোষনাশক যুছু অথচ রুক্ষ ওষধ 
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প্রশক্ত। রোঁপণক্রিয়ার আঁতিশয্যের লক্ষণ ও প্রতিকার প্রপাদন 

ক্রিয়ার স্তাঁয়। স্নেহ ও রোপণ ক্রিয়া! হীন মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে 

কোন ফল দর্শে না। চিকিৎসার অস্কুরের স্বরূপ এই সকল নিয়ম 
দ্বার] সহস্র প্রকারে পুটপাঁক প্রভৃতি ক্রয় কল্পনা করিবে । 

অতঃপর রাজ-বাবহার অঞ্জন বলা যাইতেচেছে । নীলোৎপল 

সদৃশ রসাঞ্জন অষ্টভাঁগ, উড়,স্বর, স্বর্ণ রজত প্রত্যেকে একাদশ ভাগ, 

মৃত্তিকার মৃষাঁতে নিহিত করিয়া আচ্ছাদিত করিবে । পরে খদির 
অশ্বন্তক বা গোময়ের অগ্নিতে শ্তাঁপন পুর্বক ধমন করিবে। পরে 

রক্বর্ণ হইলে গোমদরল, মুত্র, দি, ত্বতঃ মধু তৈল, মদ্য, বসা, 

মজ্জা সর্ধগন্ধোদক শীতল দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, ভ্রিফলার রস, সারিবাদি 

গণের এবং উতৎ্পলাদি গণের ক্কাথ পৃথক পৃথক রূপে তাহাতে, সেচন 

করিবে, অর্থাৎ এক এক বার অগ্নিতে স্থাপন পূর্ব ধমন করিয়া এক 

একটী দ্রব সেচন করিবে । অনস্তর বর্ষর জল পায় এরূপ ভাৰে 
শূন্যে সপ্তাহ কাল রাথিবে। পরে শুষ্ক হইলে মুক্কা, স্কটিক, প্রবাল 
ও রক্তচন্দন এই সকলের সহিত একত্র চুর্ণ করিবে। এই চূর্ণাঞ্জন 
দত্ত, স্ফটিক, প্রবাল, শৃঙ্গ, শঙ্খ, প্রস্তর, স্বর্ণ বা রূপার পাত্রে রাখিয়! 

সহত্রপাঁক (তৈঙের) ন্যায় পুজা করিবে । ইহ! দ্বারা নেত্র অঞ্জিত 

হইলে রাজ] সর্বক্জনের প্রিয় ও অজেয় হয়েন এবং দৃষ্টিরোগবর্জিত 
হয়েন। | 

কুষ্ঠ, চন্দন; এলাইচ, তেদ্গপত্র, যষ্টিমধুঃ রসাঞ্জন, মেষশুলী পুষ্প, 

চক্রমর্দ, সপ্তরত্ব, উৎপঞ্ষ, বৃগতী, কণ্টকারী, পদ্মকেশর, নাগকেশর, 

বেণামূল, পিগ্ললী, তুথ; কুকুটাণ্ডেরখোলা, দ্রারুহরির্র$, হরীত কী, 
গোরোচনা মরিচ, বিভী তকী-মজ্জা, গগৃহগোধিকা, এই সকল দ্রবা 
পূর্বোক্ত প্রণালী ক্রমে হুক্চূর্ণ করিয়া! পূর্ববৎ পাত্রে স্থাপন করিবে। 
ইছাকে তদ্রোদয় অগ্ন বলে। 

চক্রমর্্দ, মরিচ, জটামাংসী, শৈলজ, সকল ছুল্য!ংশ, এই সকলের 



সুশ্রুত। ৩২৯ 

সমষ্টির তুঙ্লা মনঃশিল! এবং তুলা তেজপত্র এই সকল দ্রব্য সমগ্রির 
দ্বিগুণ রসাগুন, এবং রসাগুনের তুল্যাংশ যষ্টিমধুএই সকল দ্রব্য 
পূর্্ববৎ চূর্ণ অগ্ুন প্রস্তত করিবে । 

মনঃশিলা, দেবুদারু, হরিদ্রা, দারহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, লাক্ষা, 

লগুন, মন্তিষ্ঠা, সৈন্ধব) এলাইচ, লোধ, সাবরলোধ, লৌহচুর্, তার, 
রক্তচন্দন, কুকুটা্ডের খোলা, মধু ও ছুগ্ধ যোগে পিষিয়া গুটিকা প্রস্তত 
করিবে ॥ তিথির শুক্লার্ম ও রক্রাজি এই সকল রোগ এই অঞ্চুনের 
দ্বারা উপশমিত হয়। কা-স্ত পাত্রের কজ্জল যষ্টিমধু সৈন্ধব এরওমূল 

প্রতোঁকে সমভাগ, বৃহতী ছুই ভাগ, ছাগীহুগ্ধে পিষির? তাত্র পাত্রে লেপ 

দিবে । এইরূপ সপ্তবার লেপ দিয়! ছায়। শুষ্ক করতঃ বর্তি নিম্দদাণ 

করিবে। ইহার দ্বারা বেদনার শাস্তি হয়। 

হরীতকী, তুখক, যষ্টিনধু প্রত্যেকে সমভাগ, মরিচ ষোড়শ ভাগ 
শীতল জলে পিবিয়া বপ্তি নিম্মাণ করিবে । ইহা! সকল প্রকার 

বিকারে প্রয়োজ্য। পিগাগুন সমস্ত রসক্রিয়াবিধানে প্রয়োগ করিবে), 

একোনবিংশতি অধ্যায় । 
রাযি রা 

নরনাভিঘাত প্রতিবেধ। 

নেত্রে বিবিধ প্রঞ্ারে আঘাত পাইবাঁর সম্ভাবনা । আহত হইলে 
নেত্রে সংরস্ত রক্তবর্ণত। ও তুমুল বেদন। জন্মে। ইহাতে নস্ত প্রলেপ 

পরিষেচন তুর্গণ রক্তপিত্ত জন্য প্রতিকার সমস্ত এবং দৃষ্টি প্রসাদ 

ক্রিয়। প্রয়োজ্য । এই সকল স্ষিগ্ধ শীতল এবং মধুর দ্রব্যের দ্বারা 

কর্তব্য। স্বেদ অগ্নিধূমম ভয় শোফ বা গীড়ার দ্বার অভিইত হইলেও 

এইরূপ প্রতিকার কর্তপ্য | নেত্র অভিহত হুইবামাত্র এই সকল 

প্রতীকাঁর কর্তব্য, কিন্তু তান্বানা অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে দোষানুসারে 



৩৩০ হশ্রুচত | 

চিকিৎসা করিবে । নয়ন ঈষৎ অভ্যাহত হইলে বাম্প এবং শ্বেদের 
দ্বারা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়।, নেত্রপটোল একটা ক্ষত হইলে 

অনায়াসসাধ্য হয়, দুইটী কষ্ট-সাঁধ্য হয়, এবং তিনটী ক্ষত হইলে 

আরোগ্য হয় না। নয়ন পিচ্চিত অবসন্ন শিথিল (এবং স্থানচ্যুত ঝ 

দৃষ্টিহত হইলে চিকিৎসার দ্বার! যাঁপ্য হইয়া থাকে । বিস্তীর্ঘদৃষ্টি অল্প- 
রাগবিশিষ্ট অথবা ভ্রমদৃষ্টি হইলে আরোগ্য হয় । 

প্রাণের উপরোধ বমন ক্ষবথু ও কণ্ঠরোধের দ্বারা অবসন্ন অর্থাৎ 
অন্তঃ প্রবিষ্ট নেত্র উন্নমিত হয়। নেত্র বহির্ভাগে বিলম্বিত হইলে 

(ঝুলিয়! পড়িলে ) উচ্ছিজ্বন (শ্বাস টানিয়া লওয়া ) এবং মস্তকে 
জল সেচন কর্তব্য। প্রস্থতির স্তমদুপ্ধ কুপিত হইলে, বালকদ্িগের 

নেত্রবর্ত্বে সন্নিপাত জন্ত ককুনক নামক রোগ জন্মে। এই রোগে তাহার! 
নেত্র নাসা ও ললাট দেশ সর্বদা মর্দন ঝরে, সুর্য্কিরণ সহিতে 

পারে নাঃ এবং অতিশয় আত্রাৰ হয়। এস্থলে শীত্্ লেখনকার্ধ্যের দ্বার 
রক্তমোক্ষণ করিবে এবং ক্ষৌদ্রুক্ত কটু ( কটুকী) দ্বারা প্রতিসারিত 
করিবে । শিশুর স্তায় প্রস্থতিরও প্রতীকার করিবে । আপাডের ফল 

মধু ও সৈন্ধব ষোগে জল পান করাইয়া, অথবা পিপ্পলী লবণ 
মধু সংযোগে জল পান করাইয়া বমন করাইবে। কিন্তু বমন হইতে 
থাকিলে আর বমন করাইবার ঘত্ব করাইবে না। বালক ছুদ্ধান্নভোজী 
হইলে বচ্ সেবন করাইবে পরে পত্রসংযোগে জন্ধু আত্র ও আমলকী 

ফল যোগে ইন্দ্রযব শরীরের উর্ধ দেশে প্রয়োগ করিবে । ধৌতু করণার্থ 
কষায় অবসেচন করিবে । গুলঞ্চ ব1 ত্রিফল! সংযোগে স্বতপ।ঞ 

করিয়া! আশ্ট্যেতনে প্রয়োগ করিবে । মনঃশিলা মহিটি, শঙ্ঘ, রসা- 

গন, সৈন্ধব, গুড় ও মধু একত্র যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । অথব৷ 

ইক্ষুরস বাঁ মধুযোগে তা চূর্ণ অথবা দগ্ধ কৃষ্ণলৌহ দ্বত, দুগ্ধ, 
মধুযৌগে অথবা ত্রিকটু, পলা যষ্টিমধু, সৈন্ধব, লাক্ষা ও গৈরিক 
সৃস্তিক একত্র যোগে গুটাকাঞ্জন প্রস্তত করিয়া প্রয়োগ করিবে। 



স্ুশ্রুত। ৩৩১ 

নি্বপত্র যষ্টিমধু, দীরুহরিদ্র!, তাত্চুর্ণ ও লোধ এই সকল তুল্যাংশে 
লইয়] অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ক্রোতোগ্তন শঙ্খ দধি, সৈন্ধব, সকলের 

অদ্ধেক শুক্ত এই সকল রসাঞ্জন সহ ভাবিত করিয়া বালকের চক্ষু- 

রোগে প্রয়োগ করিবে এবং কফজন্ত স্তন্দ রোগের বিধি অবলম্বন 

করিবে । 

চিকিৎসাশাস্ত্র সমুদ্রের হ্যায় গভীর। অযুত সহ শ্লোক দ্বার 

শেষ করা যায় না। তর্কশান্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ, অল্পবুদ্ধি 

বাক্তি ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে না। চিকিৎসার বীজ 

শ্বরূপ' এই স্থলে বহুবিধ গুঢ় মন্দ নিহিত হইয়াছে । কুশল বৈদ্য 

দ্বারা তাহ৷ বহুবিধ চিকিৎসায় অস্কুরিত হয়। 

₹শতিতম অধ্যায় । 

কর্ণরোগ । 

কর্ণরোগ অষ্টাবিংশতি প্রকার । যথা,--কর্ণশূল; প্রণাঁদঃ বাধির্ধা, 
ক্ষেড়, কর্ণআব, কর্ণকণ্ু, কর্ণগৃখ, কৃমিকর্ণ, প্রতীনাহ, ছুই প্রকার 
বিব্রধি, কর্ণপাঁক, পুতি কর্ণ, চাণি প্রকার অর্শঃ, সপ্তপ্রকার অর্ব,দ এবং 

চারি প্রকার শোফ। 

শোত্রগত বায়ু ধিকৃত হইয়া! এবং অন্যান্য দোষের দ্বারা আবৃত 
কর্ণের অভ্যন্তরে চতুর্দিকে অত্যর্থ শূল জন্মায় তাহাকে, কর্ণশূল বলে। 
বিকৃত বায়ু এবেমার্গ' শিরাপথ হইতে সমাগত হুইয় শব্দবহ! শিরা- 

মধ্যে অবস্থিত হইলে বিবিধ প্রকার শব্দ শুনিতে পায় ইহাকে প্রণাদ 
কহে । বিকৃত বায়ু কফের অনুগত হইয়। শব্বহ। শির়ামধ্যে অবস্থিত 

হইলে যদ্দি প্রতীকার কর না হয় তবে বাধ্য (বধিরত।) রোগ 

জন্মে। শ্রম, ক্ষয় এন্নং রক্ষ বা কষায় দ্রব্য ভোজনের দ্বার ৰায়ু 



৩৩২. সৃশ্রুত | 

বিকৃত হইয়1 শব্বপথে অবস্থিত হইলে, অথব|! শিরোবিরেচনের পর 

শীতল সেবন করিলে কর্ণক্ষেড় জন্মে। মস্তকে অভিঘাত বা জলে 

নিমজ্জিত হইলে অথব1 কর্ণের অগ্যন্তরে বিদ্রধি জন্নিয়৷ পাকিয়। 

উঠিলে, কর্ণরন্ধ, বায়ু কর্তৃক আবৃত হুইয়! তাহা হইতে পুয়ক্রাব হয়, 
ইহাকে কর্ণআব কহে। কর্ণরন্ধে। কফ সঞ্চিত হইয়া পিত্ত কর্তৃক 

তাহা! শুষ্ক হইলে কর্ণপুয় (কাণের খইল ) রোগ জন্মে। কর্ণপুয় 
দ্রব হুইয়। ভ্ত্রাণরন্ধে, প্রবিষ্ট হইলে অতিশয় মন্তকের অভিতাপ. জন্মেঃ 
ইহাকে কর্ণ-প্রতিনাহ বলে। কর্ণরন্ধে কোন প্রকার কীট জন্মিলে 
অথব1 মক্ষিকাদ্দি অপত্য স্যজন করিলে তন্বারা শ্রবণশক্তি রোধ হয়, 

ইহাকে কমিকর্ণ বলে। কর্ণরন্ধে *ক্ষত জন্য অভিঘাত-জন্য অথব! 

লভাবতঃ দোষ জন্য বিদ্রধি জন্মে তাহাতে তোদ উষ্ণত1 দাহ ও €চাষ 

উপদ্রন হয় এবং তাহাতে রক্ত গীত বা অরুণ বর্ণ রক্তআ্রাব হয় । 
তাহাতে পিত্ত প্রকোপ-জন্য পাকিয়া উঠিলে কর্ণে কোথকর ও ক্লেদ- 

কর কর্ণপাক রোগ জন্মে। কর্ণরন্ধস্থ কক্ষ পিত্ততেজে দ্রব হইলে 

ঘনপৃতিগন্ধবুক্ত পুব স্রাবিত হয় ইহাতে বেদনা থাকে, কোন স্থলে 
না থাকে, ইহাকে পৃতিকর্ণ বলে। অর্শঃ ও অর্ব,দের লক্ষণ পুর্বে 

বলাহইয়াছে, তদনুুসারে এস্থলে ও চিকিৎসা করিবে। 

একবিংশ অধ্যায় । 
০525 

.. কর্ণরোগের চিকিৎসা । 
কর্ণরোগে সামান্ততঃ ঘ্বতপান, রসায়ন ক্রিয়।, শ্রম্বর্জন মন্তক 

নিমজ্জিত করিয়া সান না করা) ্রহ্মচর্্য অলম্বন এবং চঞ্চলতারহিত 

হওয়া কর্তব্য । কর্ণশূল, প্রণাদ, বাধি্ধ্য এবং কর্ণক্ষেড়, এই চারি 
প্রকার রোগের একই চিকিৎসা! অগ্রে স্নেহ বিরেচন এবং স্নেহক্রিয়া, 

প্রয়োগ পূর্বক বাষুশাস্তিকর স্বেদনীয় দ্রব্যের দ্বারা! নাড়ীম্বেদ এবং 
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পিগুশ্বেদ প্রয়োগ রুরিবে। বিশ্ব, এরওমুল; অর্ক, পুনর্ণবা দধির সর 
শিগ্রং অজগন্ধা!, অশ্বগন্ধাণ, জয়স্তীবৃক্ষ; যব এবং বেণু, কাঞ্জী সহযোগে 
এই সকল দ্রব্যের নাড়ীম্বেদ প্রয়োগ করিলে কফ বাত জন্য কর্ণশূল 
আরোগা হয়। স্কুস্ত কুক্কুট ও সাবমাংসের পিও বা ছুগ্ধের হ্যে? 

গ্রয়েগ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়। অশ্বখপত্র ব! ছণতিম পত্রের 

খল প্রস্তত পূর্বক তৈল এবং দধিমন্তর পূর্ণ করিয়া! অঙ্গারে তণ্ত করিবে। 

তাহ] হইতে তৈল নিঃস্যত হয় কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ 
বেদনার শান্তি হয়। ঘ্বত সংযোগে পট্টবন্ত্ গুগ্গুলু এবং অগুরু 

একত্র ধুপ প্রস্তুত পূর্বক কর্ণে প্রয়োগ করিবে । রাব্রিকালে অন্ন 

. ভোজন না করিয়া ঘ্বত পান পুর্ব্বক ছুপ্ধ পান করিবে । শতপাক 

বলাতৈল, নস্তে, মন্তকে পরিযেচনে এবং ভোজনে শ্রয়োজ্য । ছাগী- 

ছুগ্ধে কণ্টকারী পাক করিবে । পরে সেই ছুগ্ধে কুক্ুটবসা পাক করিবে 1 
ইহ কর্ণ পূরণে গ্রশস্ত। নটেশাকর মূল; অস্কোটের ফল, অহিংশ্রা 
গাবের মূল, সরল কাঠ, দেবদারু; লপুন, প্তষ্ঠি, বংশনীল এই সকলের 
ফন্ক এবং অন্নরসসহযোগে চতুর্বিধ স্নেহ, (ঘ্বত তৈল রসা মজ্জ) 

এফত্র পাক করিবে । ইছা! কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিলে বেদনার শাস্তি 
ভয়। লশুন, আর্রক, শিগ্, সুরঙ্গী, হিংচা এবং কদলী ইহাদিগের রস 

ঈষদুষ্ণ করিয়! কর্ণপূরণে প্রয়োগ" করিলে, অথব1 আর্জকের রস, মধু, 

সৈন্ধব ও তৈলযোগে ঈষছুষ্জ করিয়। কর্ণে প্রয়োগ করিলে বেদনার 
শান্তি হস্ক। বংশের নীল, ছাগ ও মেষের মুত্র সংযোগে পাক কর! 

ঘ্ৃত, অথব! বৃহৎ পঞ্চমূলের অষ্টাদশান্ুল পরিমিত ক্লাণ্ড (ডীট1) 

তৈলশিক্ত ঝরিয়।৷ পষ্টস্ত্রে বন্ধন পূর্বক ্রজ্জালিত করিলে যে শৈল 

নিঃস্ত হয় সেই দীপিকা নামক্»তৈল কর্ণে পুরণ রুরিলে ততগ্ষণাৎ বেদ- 
নায় শাস্তি হয় । দেবদারু কুষ্ঠ এবং সরল কাষ্টেও এরূপ দীপিকা তৈল 
প্রস্তত হয়। আকন্দের অঙ্কুর অল্নে পিষিয়। ও তাহাতে তৈল সেচন 

করিয়া! লবণ সংযোগ করিবে । পরে মনপাপত্রে আবৃত করিয়! অগিতে 
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দগ্ধ করতঃ নিম্পীড়ন পূর্বক রস নির্গত করিবে, সেই রস ঈষৎ 
কর্ণে পূরণ .করিলে, অথব1 কপিখ, মাতুলুগ্গ এৰং আর্জকের রস ঈষদুষ্খ 
করিয়! কর্ণে পুরণ করিলে, অগবা চুকুশাকের (টক পালং) রদ 

ঈষছ্ষ করিয়1 কর্ণে পৃরণ করিলে, কর্ণশূল নিবৃত্ত হুয়। সমুদ্রফেণার 

চূর্ণের দ্বারা যুক্তি অনুসারে অবচুর্ণিত করিলে অথব! অষ্টমৃত্র বা কোম 

প্রকার মূত্র ঈষদুষ্চ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে শূলের নিবৃত্তি হুয়। 

মূত্র অশ্ন এবং বাতন্ব দ্রব্যের কাথে চতুর্বধ স্নেহ পাঁক করিয়া কর্ণে 
পুরণ করিলে কর্ণশূলের শাস্তি হয় 

কর্ণরোগে পিন্ত সংযোগ থাঁকিলে পিতৃত্ব দ্রব্য সহযোগে পূর্বোক্ত 

রূপে স্বেদ কর্ণ পুরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । কাকোল্যাদিগণের 

প্রথমোক্ত দশটা দ্রবো পাক কর! ছুপ্ধ অগব1 তিক্ত-ত্বত হিতকর। 

কফ যুক্ত পিত্তের স্থলে ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্ক,র, যাষ্টমধু) রক্চন্দন, ইহাদ্িগের 
কন্ক ও ককাথ এবং শর্করা ও ময়ুলের রস সংযোগে ইন্ুদী বা সর্ষপতৈল 
পাক করিয়া কর্ণপূরণে প্রয়োগ করা হিতকর। কর্ণ-পৃরণ তিক্ত 
ওষধের যুষ ও স্বেদ প্রয়োগ করিলে কফের শান্তি হয়। ম্থরসাদিগণ 

অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলী সংযোগে পাক করা তৈল, অথব1 মাতুলুঙ্গের 
রস, শুক্ত; বা! লশুন বা আর্জকের রস, কিন্বা ইহাদিগের কোন রসের 
সহিত পাক কর! তৈল কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিবে । এস্থলে তীক্ষ 
শিরোবিরেচন এবং কৰলগ্রহও প্রশস্ত। শোণিত-জন্য কর্ণশূলের 
স্থলে পিত্ব-শাস্তিকর প্রক্রিয়৷ সকল প্রয়োজ্য। 

কর্ণশুল প্রণাদ বাঁধির্য্য এবং ক্ষেড়ে এই চারি প্রকার রোগের 
সামান্যতঃ সকল বিধি বল! হুইল, এক্ষণে বাধি্ধ্য রোচগর কর্ণপূরণ 
বিধি বিশেষ করিয়া! বলা যাইতেছে । পূর্বোক্ত বিশ্ব এরও প্রভৃতি 
গোমুত্রে পিষিয়! সেই কন্ক জল এবং ছুপ্ধ সহযোগে তৈল পাক করিয়! 
কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিবে । কিম্বা ছাগী হুপ্ধে'তৈল পাক করিয়া! 
পরে শর্করা ঘষ্টিমধু এবং বিশ্বীফল যোগে পাক্ষ করতঃ কর্ণে পূরণ 
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করিবে । অথব! বিন্ব প্রভৃতির কাথে তৈল পাক করিয়া শীতল 

হইলে ছাঁকিয়া লইবে। সেই তৈল পুনর্ধার দশগুণ. ছুপ্ধ এবং 
শর্করা, বষ্টিমধু ও রক্তচন্দন সহযোগে পাঁক করিবে । এই তৈল 
বিবাদির কাথে গাছ্ু হইবে। ইহ! বাধির্ধ্য রোগে কর্ণপূরণে হিতকর । 
গ্রতিশ্তায় রোগে ষে সকল বিধি বল! হইবে এবং বাতব্যাধিতে 

যাহা কিছু বল হইয়াছে সে সকলও এ স্থলে প্রয়োগ কর! 

প্রশস্ত ৷ 

কর্ণশ্রাব পুতিকর্ণ এবং কৃমিকর্ণ রোগের সামধন্য ও বিশেষ 

চিকিৎসা বলা যাইতেছে । শ্রিরোবিরেচন, ধুপন, পূরণ প্রমার্জন 

এবং ধাবন, অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সকল ক্রিয়া করিবে। 
স্থুরসাদিগণের কাথে কর্ণ প্রক্ষালন করিয়! স্থুরসাদিগণের চুর্ণের দ্বার! 

কর্ণ পূরণ করিবে । পঞ্চ কষায়ের চুর্ণ কপিখের রস ও মধু সংযোগে 
কর্ণআব রোগে কর্ণপূরণে প্রয়োগ করা প্রশত্ত। সালের ত্বক (ধুনার 

সঙ্গে ষে ত্বক থাকে) চূর্ণ, ক্ার্পানী ফলের রসে ও মধু সহযোগে 

অথবা লাক্ষা ও সর্জরদ চূর্ণ সেবন স্ন,হী (মনস1) জন্থু ও আত্তর, 

ইহাদিগের অস্ক,র সহযোগে; অথব1 কুলীর ক্গৌদ্র ( মধুষক্ষিকা) 
এবং মণ্ডুকী সহযোগে পাক করা তৈল কর্ণপূরণে প্রশস্ত। তিন্দুক 
(গাব) হরীতকী, লোধ, মণ্তিষ্ঠ, আমলকী এবং মধু কপিখরস 

যোগে কর্ণ পূরণে প্রশস্ত । আত্ম কপিথ মধুক (মৌল) ধব এবং 
শাল, ইহদিগের রস অথবা রসে পাক কর তৈল কণ” পূরণে প্রশস্ত। 
প্রিয়, যষ্টিমধু) যুথিকা (যু'ইফুল) ধাতকীপুষ্প, অর্কপ্রম্প, মঞ্জিষ্ঠা, 

লোধ, লাক্ষা এই সকল দ্রব্য যোগে অথবা কপিখ-রস-যোগে তৈল 

পাক করিয়। বর্ণপুরণে প্রয়োগ, করিবে । রসাঞ্জন নারীছুপ্ধে ঘর্ষণ 

করিয়। মধু সহযোগে বহুকালব্যাপী আআাবও পুতিকর্ণ রোগ 
আরোগ্য করে। নিসিন্টার রসে পাক করা তৈল অথব1 মধু সং-. 

যোগে নিসিনের রস ্ৃহধূম ও গুড় একত্রে কর্ণে পুরণ করা পৃতিকর্ণ 
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রোগের শাস্তিকর। ক্ৃমিকর্ণের স্থলে ক্ৃমিনাশক গুধধ প্রয়োগ 
করিবে। ইহাতে বার্ভাকুর ধূম এবং দর্ষপতৈল হিতকর । গোমুত্র 
যোগে হরিতাল প্রয়োগ করিলে কৃমি নাশ হয়। গুগ্গুলের ধূপ 

প্রয়োগ করিলে কর্ণের ছুর্ন্ধ দূর হয়। কর্ণক্ষ়্্েরোগে বমন ধুম 
পান কবলগ্রহণ এবং সর্ষপতৈলে কর্ণপুরণ বিধেয়। কর্ণে বিদ্রধি 
হইলে বিদ্রধির বিধান্ুসারে চিকিৎসা! করিবে । কর্ণে তৈল পূরণ 
করিয়। স্বেদ প্রয়োগ করিবে) তাহাতে যে মল জন্মিবে তাহ শলা- 

কার দ্বার বাহির করিবে। 

কর্ণকণ্ুরোগে নাড়ীন্বেদ, বমন, ধূমপান, শিরোবিরেচন প্রভৃতি 

বিবিধ প্রকার প্রেম্মানাশক বিধি প্রয়োগ করিবে। কর্ণ-প্রতিনাহ 
রোগে স্নেহ শ্বেদ ৪ নাড়ীম্বেদ প্রয়োগ করিবে । তদনস্তর* শিরে- 

বিরেচন পূর্বক দোষান্ুসারে চিকিৎসা করিবে । কর্ণপাক রোগে 
পিতৃজন্ত বিসর্প রোগের প্রতীকার করিবে। কর্ণছিদ্রে কীট বা 

মলাদি থাকিলে শৃঙ্গ বা শলাকার দ্বারা অপহৃত করিবে । অবশি 

কয়েক প্রকার কর্ণ রোগের চিকিৎন! পূর্ব্বে বল! হইয়াছে । 

দ্বাবিংশতি অধ্যায়। 

নাসাগত রোগের. বিবরণ" 

নাসাগত রোগ একত্রিশ প্রকার ;--অপীনস, পুতিনস, নাঁসা- 

পাক, শোণিতপিত্র, পুষ্-শোশিত, ক্ষবধূঃ ভ্রংশথুঃ দীপ্ত) নাসানাহ, 
পরিআর, নাসাশোষ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোফ, সপ্ত 

প্রকার অর্ধ,দ এবং পঞ্চ প্রকার, প্রতিষ্তায়। নাসারন্ধ, রোধ, ধৃপন, 

( ভিতরে ধপ ধপ করা-),পুমঃ পুনঃ পচন, ক্রেদজনন এবং গন্ধরসের 

অন্পলর্ি) অপীনস রোগের এই লকল লক্ষণ” ইহা বাত-শ্লেশ্স-জন্ত 
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প্রতিষ্ায়ের সহিত সমানলক্ষণরিশিষ্ট । গলদেশ এবং তানুমুলে দোষ 
বিদগ্ধ হইয়! মুখ এবং নাপিক! হইতে ছুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হইলে 
পৃতিনস রোগ বলা যায়। নাগাগত রক্ত কর্তৃক মর্শস্থানে বলবান্ 

পাক জম্মিলে নাসাপাক বলা যায়। ইহাতে ক্লেদ এবং কোথ 
(ক্ষত হওয়1) ৃষট হয় | দ্বিবিধ হেতুজাত এবং দ্বিমার্গগনত চতুর্বিধ 

রক্তপিত্তের বিষয় পর্রে বলা যাইবে । দোষ (পিতৃ, শোণিত এবং 
শ্নেম্স1) বিদগ্ধ হওয়! অথন1 ললাউদেশ আহত হওয়া প্রযুক্ত. নাসিকা 

হইতে রক্তমিশ্রিত পৃয নির্গত হইলে, তাহাকে পৃররক্ত রোগ কছে। 
“নাসারন্ধে, মর্মস্থানদৃষিত হইয়া নাপানবন্ধ, হইতে কফযুক্ত বায়ু শক 

সহকারে নির্গত হঈলে ক্ষবথু রোগন্বলে । ত্ীক্ষ শিরোবিরেচন প্রয়োগ 
বা কটু দ্রব্যের অিশয় আত্বাণ বা,ন্ুত্্য নিরীক্ষণ অথবা সুতরাদির 
ছার! তরুণাস্থি নামক মর্ম উদঘাটিত হইলে ক্ষঘথু (ইশচি) হয়। তাহাতে 
পিত্ততাপ মূর্ধি-সঞ্চিত গাঢ় বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কফ মূর্ধিংদেশ হইতে 
দরষ্ট হইয়া নাসারন্ধের দ্বারা নির্গত হয়, তাহাকে প্রভ্রংশখু কো 
বলে। নাসারন্ধ, হইতে ধূমের ন্যায় বাঘু নির্গত হয় এবং লাসারন্ধ, 

প্রদীপ্তের নায় জাল। করে, ইহাকে দীপ্তরোগ বলে। উদান বাস 

যখন কফ কর্তৃক আবৃত হওয়! গ্রধুক্ত স্বীয় মার্গে বিকৃত ছইয়। ভ্রাণ- 
পথ আবৃত করে, তখন তাহাকে নাসাপ্রতীনাহ রোগ বল! বায়। 

নালিকা হইতে অজজ্র দিশেষত্তঃ রাত্রিকালে যদি নির্মল জলের ন্যার 
জাআাব হইতে থাকে? তাহাকে নাস! পরিআ্াৰ রলে। প্রাঁণরস্ক-স্কিড় 

স্পা, ববাতপিত-কর্তৃক শুষ্ক হইয়! গাড় হওয়! মুক্ত কষ্টে শ্বাসকিয়! 
হইল নালধপরিশোষ বলে। প্রত্যেক দোষ জল, বা বিবোধিযুর 
গন্লিপাত জন্দ্য যে'সরুল প্রকার অর্শ; রোগ, শোক, অরিগাক্-জন্য 
অর্ব,দ রোগ ঞবং পঞ্চবিধ এূীঁতিপ্যার পরে নল বাইর । েক- 
বিজ্ঞানে লালারন্কূ-স্থিত শোকের বিয়র় এনং সিদাল ক্ছাঁনে লাস্িক$ 
গত অর্পের বিষয় দেন্ধণ বুল! হইড্লাছে ড়ারা:ও দন্থরো বিভ্বান্থরীয় 3 ' 

২৯ 



আয়োবিংশ অধ্যায় । 

নাপাগত রোগের চিকিৎসা। 

পৃতনন্ত রোগে নাড়ীম্বেদ, ন্নেহন্থেদ, বমন এবং শ্রংসন তায়োজ্য । 

তক্ষ রস যোগে লঘু অন্ন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্চোদক পান 
এবং উপযুক্ত কাঁলে ধুমপান কর্তব্য । হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব* .শিবাটা 
লাক্ষা, কুমকুম, কটফল, বচ, কুষ্ঠ, হুক্ এলাইচ, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্ এই 

সকল দ্রব্য গোমুত্র যোগে সর্ষপতৈল পাক ক্রিয়া নাস্ত গ্রয়োগ 
করিবে। 

নাসাপাক রোগে নাসিকার বাহে এবং অভ্যন্তরে পিত্তনাশক 

বিধান কর্তব্য । রক্তমোক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক খ্বত সংযোগে 

পরিষেচন ও লেপে প্রয়োজ্য। উদ্ধগত রক্তপিত্তের চিকিৎসা পরে 
বলা যাইবে। পুয়রক্ত রোগে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। 

বমন করাইয়! অবপীড়ন; তীক্ষ দ্রব্যের ধুম এবং শোধনী দ্রব্য-চুর্ণের 
নন্ত প্রয়োগ করিবে । ক্ষবু রোগে শিরোবিরেচনীয় দ্রব্যের চূর্ণ 

নলের দ্বার! প্রয়োগ করিবে। ত্রংশখু রোগে মুদ্ধদেশে স্থেদ প্রয়োগ, 

এবং স্ষি্ধধূম প্রভৃতি অন্যান্য বায়ুরোগের ছিতকর বিধি প্রয়োগ 
কাঁরবে। দীপ্ত রোগে পিত্ত জন্য রোগের প্রতীকারের বিধি অন্থু- 

সারে ক্রিয়া করিবে এবং স্বাছু ও শীতল প্রধোগ করিবে । নাসানাহ 

রোগে শ্নেহ পানই প্রধান, নিগ্ধধৃম এবং পিরোবিরেচনও-গ্রয়ো? 

কর্তব্য । বলাৈতল এবং অন্যান্য বাষু নাশক ভ্রব্যও এ স্থলে বিধের়। 

নাসাআব রোগে রে অবপীড়ন নাঁসারদ্ধে, নলের দ্বারা গ্রয়াগ করিবে 
এবং দেবদার ও চিত্রক সহযোগে মাংসও ঘ্বৃতের ধৃম প্রয়োগ করিবে । 

নাসাশোধ রোগে জীরত্বত এবং অপুভৈল মন্তে প্রয়োগ করাই 
সর্ষোৎকৃষ্ট । দ্বৃত পাঁনঃ মাংস সহযোগে ভোঙ্ধন গ্রেহন্েদ এবং 
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ন্ৈহিক ধূমও প্রয়োজ্য। অবশিষ্ট সকল নাশাগত রোগ ঘথাবিধি 

চিকিৎসা করিবে । 

চতুর্ব্বংশ অধ্যায়। 
০১০০ 

প্রতিশ্যায় রোগের চিকিৎসা । 

নাঁড়ী শ্ীস্গ, মন্তকে কোন প্রকাঁরে তাপ লাগা, ধূম বা রজোত্বার! 

উপচ)ত হওয়া, শীতল সেবন, অতিশয় ক্রোধ এবং মূত্র পুরীষের বেগ 

ধারণ, এট সকল কারণে সদ্যই প্রতিশ্যায় রোগ জন্মে । ] 

বায় প্রভৃতি সমস্ত দোষ এবং শোণিত পৃথক রূপেই হউক অথবা 

একন্রই হউক মূর্ধদেশে বর্ধিত হইয়া বিবিধ প্রকোপণের কারণের 

বারা কুপিত হইয়া কালক্রমে প্রতিশ্যায় রোগ জন্মায় । 

প্রতিশ্যায়ের পূর্বরূপে মস্তকের ভার, ক্ষবরুপ্রবৃত্তি, অঙ্গমর্দদ 
(গায়ের কামড়াঁনী ) এবং লোমহর্ষণ প্রভৃতি অনেক গ্রকার উপদ্রব 
জন্মে। 

প্রাতিশ্যায় রোগ বায়ুজন্ত হঈলে, নাঁপারন্ধ, স্তব্ধ অবরুদ্ধ এবং 

অল্পত্রাববিশিষ্ট হয়, গল, তালু ও ওষ্ঠ গু হয়, শঙ্খঘ্বয় তোঁদ-বিশিষ্ট 

হয় অর্থাৎ ছুই রগ টন্টন্ করে এবং ম্বর উপহত হয়। পিতৃজন্য 
হইলে, নাসিক হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ উষ্ণ আজ্রাব হয়, গাত্র সন্তপ্ত 

ভ্ুয় এন্ড রোগী কৃশ 'পাুবর্ণ ও তৃষ্ণার্ত হয় এবং ধৃমসংযুক্ত অগ্নির 

ন্যায় বমন করে। * কফ জন্য হইলে, নাঁমিকা হইতে শুরুবর্ণ শীতল 

কফ ুমুদ্ £*আাবিত হয়, নেত্রদ্বয় শুরুবর্ণ হয় ও ফুলিয়া উঠে, মন্তক 
ও মুখ ভার বোধ হয় এব» মস্তক, গলদেশ, ও ওষ্ঠ ছা তালুদেশ 
কণুয়ন করে (সড়্ সড় করে )।-_ত্রিদোষ-ন্ হইলেঁ১রেগ পুনঃ 
5 বভাত আরে নাসিক! হইতে নু অই ভা নর্দত হওয়া উ্িখিত আছে | 
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পুনঃ জন্মিয়া পক হউক বা! না হউক পুনঃ পুনঃ আপনা হইতে নিবৃপ্তি 
পায় এবং অপীনম্ন রোগের সকল লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পাঁয়।-রক্ত 
জন্য হইলে? রক্তত্রব হয়, চক্ষু তাত্রবর্ণ ও বক্ষঃস্থলে আহত হুওনের 

ন্যায় বেদন! হয়, নিশ্বাসে ও মুখে হর্গন্ধ হয় এবং গন্ধজ্ঞান হয় ন1। 

প্রতিগ্তয় রোগে শ্বেতবর্ণ শ্লিগ্ধ সুক্্াকৃতি কৃমি সমস্ত জন্মে। 
তাহা হইলে মুর্ধস্থিত কৃমি-জন্য বিকারের লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ 
পায়। নাশারন্ধ, মুহুমু'হ ক্লেদযুক্ত হইলে এবং শু হইলে, নিশ্বাস 
প্রশ্বীসে হর্ণন্ধ হইলে, এবং গন্ধ জ্ঞান না হইলে, ছুষ্ট প্রতিষ্ঠায় বলিয়! 

জানিবে ; ইহা অতি কষ্টসাধা। প্রতীকার না করিলে সকল গ্রকার 
প্রতিশ্ঠায় রোগ হইতেই হুষ্ট গীনস, বধিরতা, অন্ধতা, অজিঘ্বতা ( গ্রাণ 

শক্তি না থাকা) ঘোরতর নেত্ররোগ, কাশ, অগ্নিমান্দ্য, শোফ বৃদ্দি- 
রোগ এবং পীনস-রোগ জন্মে 

সদ্যোজাত বা! অভিনব প্রতিষ্ঠায় ব্যতীত সকল প্রকার প্রত্তিশ্ঠায় 
রোগে ত্বৃত পান, বিবিধ প্রকার শম্বেদ ও বমন, এবং অধিক দিনের 

হইলে অবগীড়ন গ্প্রয়োগ কর্তব্য । প্রতিষ্ঠায় পাঁকিয়! না উঠিলে 

তাহ! পাকাইবার জন্য স্বেদ প্রয়োগ, হিম না হয় এরপ দ্রব্য অল্প 

সহযোগে ভোজন অণব1 ছুপ্ধ এবং আর্ক, ইক্ষুবিকার (গুড় প্রভৃতি) 

যোগে সেবন কর্তব্য । পাকিয় ঘন এবং অবলম্থিত ভাব হইলে 

শিরোবিরেচনের দ্বারা নির্গত করিবে । দোষ ও অবস্থা বিবেচনা 

করিয়া বিরেচন আস্থাপন ধূমপান ও কবলগ্রহ প্রয্োগ্য। প্রতিশ্যায় 
রোগে বাঁষু শূন্য স্থানে শয়ন উপবেশন অঙগচালনাদি ক্রিয়া, পুর্ধাদে€ . 
গুরু এবং উষ্ণ, বস্ত্র বন্ধন; ধূম সহযোগে তীক্ষ শিরোবিরেচন, ক্ষ 

পলান্ন এবং বিজয়] (সিদ্ধি) সেবন কর্তব্য। শীতল জল পান, 

স্রীসঙ্গ, শিশিরে, অবগাহন, চিন্তা, অতিশন রুক্ষঅন্লসেবন, বেগ ধারণ, 

এবং নৃতন মদা, পীনস রোগী এই সকল বর্জন করিবে। বমন, 
অঙ্গের অবসাদ, জরগৌরব, অরুচি, অরতি এবং অতিসার, এই সকল 
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উপদ্রবে লঙ্ঘন, পাঁচন, অগ্নিদ্দীপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বার] চিকিস 

করিবে । অথব! বাঁতশ্নেক্স জন্য পীনস রোগী বয়ঃস্থ হইলে অধিক 

পরিমাণে দ্রবপ্রব্য সহকারে বমন করাইবে। উপদ্রব সমন্ত ওষধ 

এবং আহারের নিয়মের দ্বারা দোষানুসারে প্রতিকার করিবে। 
প্রতিষ্ঠায় বাতিক জন্য হইলে, বিদার্ধ্যার্দিগণ সংযোগে ঘ্বত পাক 

করিয়া তাহাতে পঞ্চ লবণ মিশ্রিত করিবে । . সেই ঘ্বৃত নস্ত পান ধুম 

প্রতৃতি ক্রিয়াতে প্রয়েবগ করিবে । - 

পিত্ত রা রক্ত জন্য হইলে, কাকোল্যাদিগণ যোগে দ্বত পাক করিয়া 
সেবন, করিবে। শীতল পরিষেচন ও প্রদ্দেহ প্রয়োগ করিবে। 
সর্জজরহী, ' রক্রচন্দন, প্রিয়ঙ্ু, মধু; শর্করা, দ্রাক্ষাঃ মৌরী, গাস্ভারী, 

যষ্টমধু এই সকল দ্রব্য কবলে (কুলন্ুচ1) এবং মধুরগণ বিরেচন যোগে 
প্রয়েজা। এবং ধববৃক্ষের ত্বক, ভ্রিফলা) শ্তামালতা, লোধ, যষ্টিমধু 

এখং গান্তাপী এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং দশগুণ হুপ্ধ সহযোগে পাক 

করা তৈল উপযুক্ত কালে অর্থাৎ পক্কাবস্থায় নস্যে প্রয়োগ করিবে । 

কফ-জন্য হইলে, মগ্রে তিন ও মনকলাই যেগে পাক কর! 

গ্বতের দ্বার ম্নিপ্ধ করিয়! ষবাগ্ড সংযোগে বমন করাইবে। পরে 

কফনাশক বিধি অববন্বন করিবে । শ্বেত ও পীত বেড়েল।) বৃহ, 

কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, মনসা, শ্বেতামূল, শ্তামালতা ভদ্রা পুনর্ণব। এই 

সকল দ্রব্য যোগে পাক করা তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে । দেবদারু, 

আপাঙ্, সরল কাঠ, দন্তী এবং ইনুদী এই সকল একত্র বত্তি নির্মাণ 
পূর্বক পূম প্রয়োগ কর্বরবে। 

সন্মপাত-জন্ত হইলে কটু, তিক্ত, বত, তীক্ষ, ধুম এবং কটু উষধ 
প্রয়েজ্য। রসাঞ্জম, আতইচ; মুখ! এবং দেবদার একত্র যোগে তৈল 

পাক ক্রিয়া? নসো প্রয্মোগ করিবে। মুগা, গজপ্প্পলী, আকনাদী, 
কটফল, কটুকী, বচ,* সর্ষপণ পিপ্পলী-মূল পিপ্পলইঞক্ধব, চিতে, 

তুথ, করঞ্জ-বীজ, লবণ, দেবদার এই সকল যোগে কষায় 
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গ্রস্তত করিয়া কবলে এবং তৈল পাক করিয়া শিরোবিরেচনে 

প্রয়োজ্য | 

অর্দ-ভাগ-জল-সংযুক্ত হুগ্ধে মৃগ; পক্ষির মাংস এবং জলজাত বাতত্র 
ওষধির পুষ্প পাক করিবে । জল মরিয়া হৃপ্ধাৰশেষ থাঁকিতে 

নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে দ্বত উৎপাদন করিবে। সেই 

স্বতে সর্ধবগন্ধ, অনস্তমূল, শর্করা, বষ্টিমধু ও চন্দনের (রক্ত) চূর্ণ বা 

কক্ষ প্রক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার দশগুণ ছুগ্ধে পাককরিবে। ইহা নস্যে 

প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায় আরোগ্য হয় । 

প্রতিশ্যায় রোগেরই দোষানুনারে দ্রন্যসহযৌগে তৈল পাক করিয়া 

প্রয়োগ করিবে । কৃমিজন্ত (রোগে মুত্র ও পিন্তসহযোগে সকল 

প্রক্রিয়া করিবে এবং যাপনের জন) কৃমন্ব ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

মা... 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 

শিরোরোগের বিবরণ । 

শিরোরোগ একাদশ প্রকার । বাত, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষ, রক্ত) 

ক্ষয় এবং রুমি, এই সপ্ত কারণে সপ্ত প্রকার এবং সুর্য্যাবর্ত, অনন্তবাত, 

অর্ধীবভেদক এবং শঙ্খক, এই চারি প্রকার । 

নিমিত্ত (জরাদি) ব্যতিরেকে রাত্রিষোগে অতার্থ শিরঃপীড়া 

জন্মিলে, এবং বন্ধন বা উপতাপের দ্বারা তাহার উপশম বোঁধ হইলে, 

বাষুজন্য শিরঃপীড়া1 বল! ষায়। মস্তক তণ্তাঙ্গার-নিচিতের ন্যায় উত্ত 

এবং নাসিক গৃমবিশিষ্ট হইলে, এবং রাত্রিকালে, বা শৈত্যগ্রয়োগে 

যাতনার বিশেষ হটিলে, পিত্তজন্য শিরঃপীড়া বলা যা ,মন্তক ও 

গলদেশ কড় কর্তৃক উপদিদ্ধ, স্তব্ধ, ভার'' এবং, হিম হইলে চক্ষু এবং 

মুখ স্দীত হইলে, কফজন্য শিরঃপীড়া বল! যায়। জিদোৰ জন্য 
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শিরঃপীড়া হইলে সকল দোষের লক্ষণই .প্রকাঁশ পায়। রক্ত জন্য 

হইলে পিন্ত জন্য শিরঃপীড়াঁর সকল লক্ষণ হয়, এমন কি মস্তক 

স্পর্শসহ হয় ; মন্তকের অভ্যন্তরস্থ ৰসা এবং শ্র্েম্সা। ক্ষয় হুইলে ক্ষয় 

জন্য শিরঃপীড়। বল! যায় ; ইহাতে মন্তকের. অভিতাপ, অতিশয় উগ্র 
বেদন। জন্মে ; স্বেদূ, বমন, ধুম প্রয়োগ, নস্য বা রক্তমোক্ষণের দ্বার! 

ইহ] বুদ্ধি হয়। মন্তকের তোদ (টন্টনানি) এবং অন্যন্তরে যেন 

কিছু কামড়াইতেছে এই রূপ অত্যর্থ যাতনা এবং নাসিক হইতে 
সরক্ত গল নির্গত হইলে কৃমি জন্য শিরঃপীড়া বলে । ুর্য্যোদয় কালে 

চক্ষু ও জদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ত হইয়! ক্রমশঃ স্থ্য্যের উচ্চতার 

সহিত্ত যাতনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং কৃর্্য পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে 

ক্রমশঃ অস্তগমনের সহিত যাতনা রশ্হাস হইতে থাকে ইহাকে ্থর্যযা বর্ত 
রোগ কহে ইহ! ত্রিদোষ জন্য রোগ» কখন বা শৈত্য ক্রিয়াতে কখন 
বা উষ্ণ ক্রিয়াতে স্থখলাভ হয়। বাধু পিত্ত কফ তিনই দুষিত হইয়! 
ঘাড়ের ছুই পার্খে পীড়া এবং ঘাড়ে তীব্র বেদনা জন্মায় বিশেষতঃ 

চক্ষু, ভ্র এবং শঙ্খদেশে প্রায় যাতন। থাকে, এবং গগুদ্বয়ের পার্থ কম্প, 

হনুগ্রহ এবং নেত্ররোঁগ জন্মায়। ইহাকে অনস্তবাত বলে। মস্তকের 

অদ্ধভাগ তোদ, ভেদ ও শূল কর্তৃক পীড়িত হইয়। জ্ঞানহীন প্রায় করে। 

ইহ এক পক্ষ দশ ব। দ্বাদশ দিবস অন্তর অথব। অকল্মাৎ উদয় হয়। 

ইহাকে অদ্ধভেদ কহে। শঙ্খদেশ (ছুই কর্ণের নিকটের ললাটের 
অস্থিখগুদ্বয়) আশ্রিত বায়ু বেগবান হইয়া! কফ পিত্ত ও রন্তু সহযোগে 

মুদ্ধদেশে বিশেষতঃ ঞঙ্দ্ধয়ে তীব্র বেদনা জন্মায় । এই স্থৃকষ্টকর 
হ্,[গকে” পুরাণ মহর্ষিরা শঙ্খক রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইহা মৃত্যুকল্প এবং ছুনিবার। 



ষড়বিংশ অধ্যয়। 

শিরোরোগের চিকিৎসা । 
বাযু জন্য শিরোরোগে বাতব্যাধির সকল বিধান অবলম্বন করিবে 

এবং সকল প্রক্রিয়াতে দুগ্ধ ত্বত ব! তৈল অন্ুপান, করিবে । রাত্রি- 
কালে মুদ্দগ কুলথ বা মাদকলাই অথবা কটু ও উষ্ণ দ্রব্য ঘ্বত সংযোগে 

অনুষ্ণ অবস্থায় (অথচ শীতল ন1 হয়) সেবন' কযিয়। হুপ্ধ অনুপান 
করিবে । তৈল বা বাতত্ব দ্রব্যের কন্ক ছুপ্ধ সহযোগে পানু 'করিবে । 
বাতদ্ দ্রব্যের কাথ * ব! হুপ্ধ ঈষদুষ্চ থাকিতে সেক প্রয়োগ করিবে। 
বাতত্ব দ্রব্যের কন্ধ হুপ্ধসহ পায়সের ন্যায় পাক করিয়! মন্তকে লেপ 

দ্িবে। মংস্য মাংস, বা সৈন্ধনযুক্ত কৃণরা, অথব1 চন্দন উৎপঞ্জ 
কুষ্ঠ ও ছোট এলাইচ একত্র কুর্টরত করিয়া শ্বেদে প্রয়োগ 'করিবে। 
স্নিগ্ধ ক্রিয়া! করিয়া কর্কটরদে পাক কর! তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে । 
অর্ধেক জলসংযুক্ত হুগ্ধের সহিত বরুণাদিগণের চূর্ণ পাক করিবে। 
পরে জল মরিয়] হগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে মন্থন 

পূর্বক নবনীত গ্রছণ করিবে । সেই দ্বত কুলেখাড়ার সহিত পাক 
করিয়! নস্যে প্রয়োগ করিবে । পূর্বোক্ত ছুপ্ধ ঘ্ৃত ও শর্করা যোগে 

পাঁন করিবে । এই ঘ্বত সংযোগে যথাকালে নৈহিক ধুম প্রয়োগ 
করিবে । পান অভ্যঞ্জন নন্য বস্তিক্রিরা এবং সেচনে ত্রেবৃত ঘ্বত এবং 

বলা তৈল প্রয়োজ্য । এই রোগে ঘৃত সংযুক্ত মাংস রস বা সুসংস্কৃত 

ছুপ্ধষোঁগে ভোজন কর] বিধেয়। 

পিত্ৃরক্ত-জন্ত শিরোরোগে মন্তকে ঘ্বতযুন্ত শীতল আলেপন ও 
পরিষেচন প্রয়োগ করিবে । ছুপ্ধ, ইক্ষুরস, ধান্যান্ দধিমস্তঃ মধু, 
শর্করা, জল, নর্ন”? বেতস, কহলার (শালুক), চন্দন* প্রস্ম, শঙ্খ, 
শৈবল, যি মুথা, রক্কোৎ্পল এই সকল দ্রব্য এবং পিত্তজন্য 

* বাতত্ব দ্রব্য শুত্রন্থানের গণবর্ণনায় দ্রষ্টব্য । 
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বিমর্পরোগোক্ত সকল দ্রব্য স্বৃতষোগে শিরোলেপে প্রয়োজ্য। মধুরগণস্থ 

দ্রব্য আলেপনে ও নশ্ত কর্মে প্রয়োজ্য। এবং ততৎসহযোগে আস্াপন 

বিরেচন পথ্য এবং স্নেহবন্তি বিপেয়। নশ্তে ক্ষীরসর্পি বা বসা, 

উত্পলাদিগণ যোগে পাক করা ছুপ্ধ আস্তাপনে, ঘ্বৃত ও মাংসরস 

যোগে অনুবাসন ও*ন্ডোজন, মধুর ডরব্য যোগে শর্করা সংযুক্ত ক্সীরসর্পি 
ন্নেহনে, এবং রক্ষ-পিন্তনাশক অন্যন্য বিধিও হিতকর।| 

কফ জন্ত শিরোরোগে কফ নাশক প্রক্রিয়া করিবে। তীক্ষ 

শিরোবিরেচন বমন, গণ্ডুষ ধারণঃ কর্তব্য। নির্মল ঘ্বৃত পানে সর্বদ] 

স্বেদে প্রয়োজ্য। মৌল কাষ্ঠের সার সংযোগে সিদ্ধ শিরোবিরেচন 

প্রয়োগ করিবে। ইলুদী ত্বকৃ এবং মেষশূঙ্গী যোগে বন্তি নির্্মীণ 
পৃর্ব্বক ধূম পান করিবে । কটফল চুর্ণের সরা এবং কফনাশক কবল 
গ্রহণ করিবে । শরল কাঠ, কুষ্ঠ, আর্ক এবং 'রোহড়াবৃক্ষ, ক্ষার ও 

ও সৈন্ধৰ যোগে এই সকল দ্রব্যের ঈষঢঞ্ প্রলেপ বিধেয়। ত্রিকটু 
এবং ক্ষার যোগে যব ও ষাট ধান্যের অন্ন, মুগ্দ পটোল ও কুলখের 
রস যোগে ভোজন কর্তব্য। 

ত্রিদোষ জন্য শিরোরোগে ভ্রিদোষ নাশক বিধি অবলম্বন কর্তব্য । 

ঘ্বৃত বিশেষহঃ পুরাণ ঘ্বৃত পান করিবে । 

শশিণত1 জন্য শিরোরোগ হইলে পুষ্টিকর কার্ধ্য কর্তব্য। বাতগ্র 

ঞাধুর দ্রব্যযোগে পাক করা ঘ্বৃত পানে ও নন্তে সেবনীয়। ক্ষয় ও 

কার্শতা নাশক ঘ্বত একুলে অতার্থ হিতকর। 

« কৃমি জন্য শিরংগীড়া হইলে শে।শিতের নম্ত প্রয়োগ করিবে। 

শোণিতগন্ধে কমি স্মস্ত উন্মন্ত হইয়া! নাঁসাপথে সমাগতহইলে তাহা- 
দিগকে নির্হ'ধী করিবে। তদনন্তর কাংস্তনীল ৫ কাসার কলঙ্ক) 

সংযোগে সঙ্জিন! ৰীজের চূর্ণ অঞ্চব। মূত্র-পিষ্ট কৃমিদ্ন জব অবপীড়নে 

প্রয়োগ করিবে । পুতি মত্ম্তযোগে কৃমিদ্ব ধুম প্রয়োগ করিবে । 

কমিনাশক বিবিধ প্রকার পান ভোজন কর্তব্য। নুর্য্যাবর্ভ রোগে 



৩৪৬ হাশ্ুত । 

নম্ত কর্াদি ওষধ প্রয়োজ্য। এবং মাংস রস সহ স্ডোঙগন এবং ছঞ্চ 
ও অন্ন যোগে ত্বত সেবনীয়। 

অদ্ধভেদক রোগে কোন পার্খের শঙ্খ আক্রান্ত হইলে, শিরীষ, 

মূলক €হিংচি ) এবং ভ্রিফলা, বা ধংশ মুলক কপূর, বা বচ এবং 

ছোট এলাইচ অথবা মধু সংযোগে মৌল, কিন্বা মধু বা চন্দন সহাযাগে 
ননঃশিলা, অবপীড়নে প্রয়োজ্য। তদনস্তর মধুর রস যোগে ঘ্বতের 

নশ্য বিধেয়। পদ্ম রক্তোৎ্পল কুষ্ঠ যষ্টিমধু আমআ্রসে পিষিয়। ঘুততৈল 

যোগে লেপ প্রয়োগ করিবে । এই সকল বিধান কফণজন্য শিরৌ- 

রেগেও প্রয়োজ্য। 

অনস্তবাঁত রোগে স্ুর্ষ্যাবর্তের ন্যায় প্রতীকাঁর করিবে । সিরা- 

বিদ্ধ কর! কর্তব্য এবং মধু দধিমন্ত সংযাব (ঘ্বত ক্ষীর চিনি গোধুম 

একত্র জাত খাদ্য) এবং দ্বতপুর প্রস্থতি ভোজনে প্রয়োজ্য। 
শঙ্খক রোগে ক্ষীর সর্পি নম্ত ও পানেপ্রয়োজা। মাংসরস যোগে 

িগ্ধ অন্ন আহার কর্তব্য। শতমুলী, কৃষ্ণ তিল, যষ্টমধু, নীলোৎ্পল, 
ছুর্ববা, পুনর্ণব1, একত্র লেপ প্রয়োজা । অথবা গন্ধনাকুলী বা পাঁলিন্দী 
অন্নরসে পিষিয়া লেপ ব্যবহাধ্য । শীতল পরিষেচন ও প্রদেহ বিধেয়। 

স্্স্যাবর্ত নাশক অবপীড়নও এ স্থলে প্রয়োজ্য। কেবল কমিজন্য 

রোগনাশক অবপীড়ন অনৈধ। মধু তৈল সংষোগে তীক্ষ শিরো বরেচন 
প্রয়োজ্য। তদনন্তর সর্ষপ তৈল যোগে নম্ত প্রয়োজ্য। ইহাতেও 

শান্তি না হইলে স্সেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া সিরা মোক্ষণ করিবে । 

বট্সপ্ততি প্রকার নেত্ররোগ, অষ্টাবিংশ প্রকার কর্ণরোগ* এক ভি 

প্রকার নাসা! রোগ, এবং একাদশ প্রকার শিরেো! রোগ ইহাদিগের 
লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং বপ্তবষ্ঠ প্রকার মুখ রোগ'ভিকিৎসা এই 
শালাক্য তন্ত্রেকথিত হইয়াছে । | 
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নবগ্রহের আক্ৃতি-জ্ঞান । 

হে স্থশূত, অতংপ্রীর বালকদিগের গ্রহ সমুহের বিজ্ঞান, উৎপত্তি, 
কারণ ও চিকিৎস1 বলা যাইতেছে, একা গ্রচিত্তে শ্রবণ কর। স্কন্দগ্রহ 

শ্ন্দাপস্মার শকুনী রেবতী পৃতন1 অন্ধপূতন1 শীতপূৃতন। মুখমণ্ডি কা] 

নর্গাঃমষ বা প্রতৃগ্রহ। 

পূর্ব্বে শারীর স্থানে ধাত্রী এবং মাতার সম্বন্ধে যে রূপ নিয়ম বিছিত 
হইয়াছে তদনুসাঁরে অহিতাচার ব। অশৌচাচার করিলে অথবা মঙ্গলা- 

চাঁর না করিলে; অথবা বালক ভীত হষ্ট বা তর্জিত হইলে কিনব] 

রোদন করিলে শ্রী সন্চল গ্রহ তাহার শরীরে আশ্রয় করে । বালকের 
দেহে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শান্তন। বাক্য প্রয়োগ কর। কর্তব্য । 

নেত্রদ্বয় স্কীত, দেহে শোঁণিত-গন্ধ স্তনে ছ্বেষ) মুখ বক্র, নেত্রের 

এটা পক্ষ স্থির, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুর্বয়ের ভাব, অল্প অল্প রোদন রা, 
হস্তের অঙ্গুলি সমূহ দৃঢ় মুষ্টি করণ এবং মলের গাঢ়তা, স্কন্দ গ্রহার্ড 
হইলে, এই সকল লক্ষণ হয়। 

কখন সচেন্তন; কখন অচেতন, সংরন্ধ, হস্ত পদ কম্পন, মল মুত্র 

নিঃসরণ, শব্ধ সহকারে জস্তণ এবং মুখে ফেণার উদগন, স্কন্নাপস্মার 

গ্রহ কর্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। 
অঙ্গের শিথিলতী, দ্লয়ে চমকিয়। উঠা, গাত্রে পক্ষি-গন্ধ ও অআাব- 

[বশিষ্ট ব্রণের দ্বারা এবং দাহ-গাঁক-বিশিষ্ট স্ফোঁটের দ্বারা সর্বাঙ্গ 

পীড়িত, শকুনী-গ্রহ কর্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষী হয়। 
মুখ রভ্তুবর্ধ 'মল হরিত বর্ণ, দেহ অতিশয় পা ঝ শ্তাববর্ণ, জর, 

মুখ পাক ও বেদনাঁকর্তৃক,পীড়িপ্ত, সর্বাঙ্গ বেদনাবিশিষ্টএব/ বালক 

সর্বদা নাসা ও কর্ণ মর্দন করে, রেবতী-গ্রহপীড়িত হইলে এই সকল 
লক্ষণ হয়। 
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সর্বাঙ্গ শিথিল, দ্বিবাভাগে এবং রাত্রি কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা “না 

হওয়া, তরল-মল-নিঃসরণ, দেহে 'কাঁক তুল্য গন্ধ, বমনঃ লোম-হর্ষণ 

এবং তৃষ্ণা, কুম।র পৃতনাগ্রহপীড়িত হইলে এই সকল লঙ্গণ হয়। 
স্তনেদ্বেষ, অভিসার) কাস, হিক্ক।, বমন, জরঃ সতত বিবর্ণ 

শোণিত গন্ধ, অন্ধপুতনা-গ্রহ-কর্তুক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ 

হয়। : 

উদ্ধিগ্র (ভয়ে চমকিয়া উঠা) অতিশয় কম্পিত, রোদন, শীল, 

অবসন্ন ভাবে নিদ্রা, অন্ত্রকুজন (গলদেশে অব্যক্ত শব), অঙ্গের 

শৈথিল্য, (ত্ৃশ নিঃশরণশীল,) অতিসার শীত-পৃতনা*গ্রহথের এই 
সকল লক্ষণ। | 

অঙ্গ ম্লান, হস্ত পাদ এবং বদন রক্তবর্ণ, বহুভোজী, উদর মির 

কর্তৃক আবৃত, উদ্বেগ এবং দেহে মুত্রগন্ধ, শিশু মুখমণ্ডিকা নামক 

গ্রহ কর্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। 

ফেণ-বমন, দেহের মধাভাগ বিনমিত, উদ্বেগ, বিলাপ, উর্দদৃষ্টি, 
জর, দেছে বসা-গন্ধ এবং অচেতন, কুমার নৈগমেষ নামক গ্রহ কর্তৃক 
পীড়িত হইলে, এই সকল লক্ষণ হয়। 

কুয়ার স্তব্ূভাবাপন্ন, স্তনদ্ধেষী ও পৃনঃ পুনঃ মুহমান (স্বাভাবিক 

ক্ষানের অভাব) হইলে এবং রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ %%ইলে 
শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে । এরূপ না'হুইলে রোগ সাধ্য হয় এবং 
রোগোরপত্তির অনতিবিলঙ্ষেই চিকিৎসা করিব। শিশুকে পবিত্র 

গৃহে রাখিয়। তাহার অঙ্গে পুরান স্বৃত অভ্যক্ত করিবে । * গৃতমক্খগ 

সর্প বিকীর্ণ করিবে এবং তৈল-যোগে দীপ, গ্রজলিত করিবে । 

রোগির নিকট সূর্বগন্ধা ওষধী-বীজ এবং গন্ধমাল্য ্হধোগে অগ্সিতে 

স্বতহবন্কর্সিবে। হোমমন্ত্র যথা-* 

“অগয়ে কৃত্তিক্কাভ্যন্চ স্বাহা ত্বাছেতি সংস্বরন্ 

নমঃস্কন্দায় দেবাক গ্রহাধিপতয়ে নমঃ। 



সুশ্ু্ত 1 ৩৪৯ 

শিরস। ত্বাতিবন্দেহং প্রতিগৃহ্ীঘ মে বলিং। 

নিরুজে। নির্বিকারস্চ শিগুর্মে জারতাং ধুবং॥ 

অস্টাবিংশ অধ্যায়। 

 স্ষন্দগ্রহছ চিকিৎস]। 
স্বন্দগ্রহ পীড়িত কুমারের পক্ষে, বাতন্র বৃক্ষের কাথ পরিষেচনে, 

সেই সকল বৃক্ষের মূলের ক্কাথ মহযোগে পাক কর! এবং সর্বগন্ধা 
স্থরাম্ড এবং টকটর্ধ্য এই সকল দ্রব্যে প্রক্ষেপযুক্ত তৈল অভ্যঞ্জনে 
প্রশন্ত। দেবদার, রান্না, মধুরবৃক্ষ এই সকলের ক্কাথ ও.ছুপ্ধ সহযোগে 

প্বত পাঁক করিয়! পান করাইবে। সর্প সর্প-নিম্ত্োক বচ কাকাদনী 
বত এবং উষ্র, ছাগ, মেয় অথবা গাভীর রোম ধূমে প্রয়োগ করিবে । 
মোমলতা ইন্ত্রব্লী শমী এবং বিহ্বকণ্টক এবং মৃগাদনীর মূল গ্রথিত 
করিয়। অক্ষে ধারণ করিবে । নিশাকালে ম্লান করিয়া চত্বরে স্বন্দ- 

গ্রহের পূজা করিবে । রক্ত মালা, রক্ত পতাকা, গন্ধ; বিবুধ প্রকার 
ভক্ষা, ঘণ্টা, নাদ, নূতন শালী তুল, যব ও কুক্কুট সহযোগে বলি, 
গায়ত্রি সহযোগে অভিমন্ত্রিত জল এবং প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুৃতি. 

পুজার এই গুলি প্রয়োজন । | 
অতঃপর রক্ষামন্ত্র বল] ধাইতেছে। প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক 

বালকেয় রক্ষ। কার্ধ্য কর্তব্য | 

কপলাং তেজসাঞ্চেব যশসাং বপুষাং তথ । 
নিধনং যোবব্যয়ে! দেবঃ স তে স্বন্দঃ গ্রসীদতু ॥ 
*্হসেনাপতির্দেবে! দেবসেনাপতিরবিভূ্। 
দেকজনারিপুহরঃঞপাতুঃ ত্বাং ভগবান্ গুহ. 
দেরদেবস্থ মহতঃ পাবকস্ত চ যঃ সুতঃ। 

গল্োমাক্কত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম প্রযচ্ছতু ॥ 



৩৫০ স্থশ্রচত। 

রক্তমালাম্বরঃ শ্রী ।ান্ রত্তচদন ভূষিত: | 

রক্তদিব্য-বনুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসদনঃ ॥ 

একোনত্রিংশতম অধ্যায় । 

স্কন্দাপন্মার রোগের চিকিৎস1। 
বিন্ব, শিরীশ, গোলোমী এনং স্তুরসাদিগণের ক্কাথ পরিষেটনে, 

সন্বগন্ধ! সহযোগে তৈল পাক করিয়া] অভ্যঞ্জনে শ্সীরধক্ষের এবং 

কাকোল্যাদ্দিগণের ক্কাথ সহযোগে পাক করা ঘ্বৃত বা হুপ্ধ পানে এবং 

বচ ও হিঙ্ু যোগে আলেপন ইহাদুত প্রয়োজ্য। গৃধু ও উলুকের 

পুরীষ, কেশ, হস্তির নণ, ত্ব্ত এবং বৃষের লোম ধুপনে প্রয়োগ 
করিবে। অনন্ত! বিশ্বী এবং মন্কটা কুকুটি এই সকল অঞ্জে ধারণ 
করিবে। ম্বানান্তর চতুষ্পথে স্বন্দাপন্মার গ্রহের পুজ। করিয়া! পক ও 

অপক মাংস, প্রসন্ন রুধির, ছুপ্ধ, ভূতান্ন নিবেদন করিবে । মন্ত্র যথ1,-- 

স্বন্দাপশ্মারনংজ্ঞে। ষঃ স্বন্দস্ত দয়িতঃ সথা। 

বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশে।ঃ শিবোহইস্ব বিকৃতাননঃ ॥ 

ব্রিংশভম অধ্যায় । 
০০ 

শকুনী গ্রহের চিকিৎ সা। 
শকুনীগ্রহ জন্ত রোগে বেতস, আত্ম, কর্িথ ইহাদিগের কাঁথ 

পরিষেচনে, কষায় ও মধুরগণস্থ দ্রবা সহপাক করা তৈল অত্যাঞ্রনে 
যষ্টিমধু, বেণামুল, বালা, শ্তামাল তা, উৎপল, পন্মকা্ঠ, লোধ, প্রিয়, 
মঞ্চিষ্টা, শৈলজ ইহাদিগের গ্রদেহ প্রয়োগ করিবে । “প্ব৭ রোগের 
বিহিত ট্ র ্রিবিধপ্রকার পথ্য এবং ত্রাণাধিরারেয়-উল্লিখিত ধূপন এ 
স্থলে প্রয়োজ্য। শতমূলী, মুগাদনী, এর্বারু, নাগদস্তী, নিদিদ্ধিকা, 
লক্ষপণা, সহদেব! বৃহতী এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে । | 



হস্ত | ৩৫১ 

'তিল, তণ্ডুল, মাল্য) হরিতাঁল, মনঃশিলা এই সকল বলি নিবেদন 
পূর্বক নিকুঞ্ী মধ্যে একাগ্রচত্তে শকুনী গ্রহের পূজা কবত শিশুকে 

যগ! বিধানে ক্সান করাইবে। স্ষন্দগ্রহ রোগের ঘৃত এ স্থলে প্রয়োজ্য। 

বিহিত পুষ্পের দ্বারা বিবিধ প্রকার পূর্ভ) করিবে । 
অস্তরীক্ষচর1 দেবী সর্ব্বালস্কারভূষিতা । 
অধোমুখী তীক্ষতৃণ্ডা শকুনী তে প্রসীদতু ॥ 
ছুদর্শনা মহাকায়। পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বর! | 

লক্বোদরী শঙ্কুকর্ণা শকুনী তে প্রসীদতু ॥ 

একত্রিংশতম অধ্যায় । 
০০১০০ 

রেবতী গ্রহের চিকিৎস1। 

অশ্বগন্ধ1) অজশৃ্গী, শ্তা মলতা, পুনর্নব! মুগানি, মাসানি, ভূমিকুষ্মাগু 

ইহাদিগের ক্কাথ সেচনে, যব, অশ্বকর্ণ; অর্জন, ধাতকী, তিন্দুক এবং 

কুষ্ট বা সর্জরস সহযোগে পাক কর তৈল অভ্যঙ্গে কাঁকোল্যাদিগণ 

যোগে পাক করা ঘ্বত পানে, কুলথ শঙ্খচুর্ণ এবং সর্ধগন্ধ প্রদেহে 
এবং গৃধ উলুকের পুরীষ, যব ঘৃত ইহাদিগের ধৃপ প্রাতঃ ও সায়াহে 

প্রয়োগ করিবে। 

শুরুবর্ণ মনোহর লাজ, দুগ্ধ, শালি-অন্ন গোতীর্ঘথে (গোয়াল ঘরে) 

এই বা নিখেদন পৃর্বক পুজা করিবে এ৭ং নদী সঙ্গমে ধাত্রী ও 

ঝু'মারকে ক্গ হ্রান করাইবে। স্ততিমন্ যথা,__ 

ন।নাবহগধর] দেবী চিত্রমাল]ানুলেপন]। 

ঠলৎকুগুলিনী শ্তামা রেবতী তে প্রসীদট ॥ 

লঞ্চ কাল ৰিনত। গখৈব বহুপুত্রি কা । 
রেবতী সততং মাতা সা তে দেবী প্রসীদতু ॥ 



ঘ্বাতরিংশতম অধ্যায় । 

পুতনাগ্রহের চিকিৎসা । 

কপোতবস্কা, অরলুক বরুণ পরিভদ্রক (পালিদা) আন্ফোঁতি। 
( কা্ঠমল্লিক! ), ইহাদিগের ক্কাথ পরিষেচনে, বচ'হরিতকী গোলমী 
হরিতাল মনঃশিল! কুষ্ঠ এবং সর্জরস এই সকল সহষে।গে পাক কর! 
তৈল অভ্যঙ্গে, তুগাক্ষীর মধুরক কুষ্ঠ তালিশ থদির চন্দন ইহাদিগের 

সহ পাক করা ঘ্বত, বচ, কুষ্ঠ, হিঙ্্, গিরিকদ্ব, এলাইচ্ হরেণু' এই 
সকলের ধৃম প্রয়োগ করিবে । গদ্ধনাকুলী, কুভীক (পান1) 

কুলের আটির মজ্জা, কর্কটের অস্থি" ও ঘ্বৃত ইহাদিগের ধূপ প্রগ্নোগ 
করিবে । কাকাদনী (গুড়কামাই ) চিত্রফল! বিশ্বী এবং গুপ্লা এই 
সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। 

মংস্ত) অন্ন, কশর1, মাংস এই সকল ভ্রন্য শরাবে রাখিয়া শরাব 
আচ্ছাদন পূর্বক শুন্য গৃহে নিবেদন করিয়৷ উপহার সহ পুজ1 করিতে । 

এবং উচ্ছিষ্ট জলে স্নান করাইবে । স্তুতি মন্ত্র যথা,--. 
মলিনাম্বরসংবৃত1 মলিন। রক্ষমূর্ধাজ] | 

শুন্যাগাবাশ্রিত দেবী দারকং পাতু পৃতন। ॥ 
ছূদর্শন। স্ুহূর্গন্ধা করাল! মেঘরালিকা ৷ 

ভিন্নাগার! শ্রয়। দেবী দ্ারুকং পাতু পৃতন! ॥ 

্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় । 
সী হী হিপ 

অন্ধপুত্তনা গ্রহের চিকিৎস।। 

তিক্তক বৃক্ষের পত্রের কাথ অবসের্টনে, সুরা, 'বী্তী, কুষ্ঠ, হরিতাঁল, 
মনঃশিলা, ধূনা এই সকল যোগে পাঁক করা তৈল অভাঙ্গে, পিপ্পলী- 

মুল) মধুরবর্গ। মধুঃ শালপানি এবং বৃহতী এই সকল যোগে পাক 



স্শ্ুত | ৩৫৩ 

কর!-স্ত পানে, অঙ্গে সর্ব-গন্ধার প্রদেহ এবং চক্ষুতে শীতল প্রদেহ, 

বিধেয়। কুনুট-পুরীষ, কেশ, চর্ম, সর্পনিশ্োক এবং জীর্ণ বন্ত্রথ গু 

ধূমে প্রয়োগ করিবে। কুকটী, মর্কটী, শিশ্বী, অনস্তা এই সকল অঙ্গে 
ধারণ করিবে। আম ও পক মাংস এবং শোণিত চতুষ্পথে গ্রহ- 
দেবীকে নিবেদন গুর্বক গৃহ মধ্যে শিশুকে সর্বগন্ধ।দির জলে স্নান 
করাইয় দ্রিবে। গ্রহস্ত্রতিমন্ত্র যথা,__ 

| করাল! পিঙ্গল। মুণ্ড। কষায়ান্বরবাঁসিনী। 

দেবী বালমিমং প্রীত সংরক্ষত্বন্ধপূতন! ॥ 

চতুস্ত্রিংশত্তম' অধ্যায় । 

শীতপুতনা গ্রহের চিকিৎসা । 
কপিখ, সুবহা, বিশ্বীফল, বিন্ব, প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক, পরি- 

যষেচনে, ছাগমৃত্র, গো মৃত্র, মুখ, দেবদার, কুষ্ঠ, সর্বগন্ধা একত্র যোগে 

তৈল পাক করিয়! অভ্যঙ্গেঃ রোহিনী, ধুনা, খদ্দির, পলাশ, অজ্জুনত্বক্ 

এই সকলের কাঁথ ও ছুপ্ধ সহ তৈল পাক করিয়] অভ্যঙ্গে, গৃথ্ উলুকের 

পুরীষ, অজগন্ধা, সর্প-নিম্মোক, নিম্বপত্র, যষ্টিমধুঃ এই গুলি ধূমপানার্থে 
প্রয়োজ্য । লহ্বা, গুঞা, এবং ক]ুকাদনী, অঙ্গে ধারণ করিবে । খুদগ 
সহযোগে অন্ন পাক করিয়। তদ্দার1! নদীতে শীতপুতনার তর্পণ করিবে । 
মদ্য এবং রুধির দেবী্ুক উপহার প্রদান করিবে, এবং জলাশয়ের 
প্লীস্তে বালককে স্নান করাঁইবে। স্ততিমন্ত্র যথা) 

মুদেগীদনাশন। দেবী স্থুরাশোণিতপাধিনী৭ 
'জলাশয়ালয়া৷ দেবি পাতু ত্বাং শীতপৃতন্য্। 



পঞ্চত্রিংশতভম অধ্যায় । 
0০0 

মুখমণ্ডিক। চিকিৎসা । 

কপিখ, বিন্ব, তক্কণারী, বাঁংশী, এরগুপত্র, কুবেরাক্ষী ইহাঁদিগের 

কাথ পরিষেচনে, ভৃকঙ্গরাঁজ, অক্জগন্ধা; হরিগন্ধা ইহাদিগের রসে তৈল 

ও বসা পাঁক করিয়1 অভ্যঞ্জনে, মৌরী, ছৃগ্ধ, তুগাক্ষীর, অঙ্গন, মধুর, 

বন পঞ্চমূল” এই সকল যোগে পাক করা ঘ্বত পানে, বচ; ধূনা) কুষ্ঠ, 

ঘত ধূগনে, এবং চাস চীরল্ি ও সর্প ইহাদের জিহ্বা অঙ্গে ধারণে 

প্রয়োজ্য। বর্ণক, চুর্ণক, মাল্য, অঞ্জন, পারদ, মনঃখিলা এই*সকল 

এবং পায়স ও পুরোডাস গোষ্ঠ মধ্যে বলি প্রদান করিবে, এবং মন্ত্র 

পুত জলে শিশুকে মান করাইবে। মন্ত্র যগ।১_- 
অলম্কৃতা রূপবতী স্ুুভগ। কামরূপিণী। 

গো মধ্যালয়রত] পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিক। ॥ 

ষটভ্রিংশতম অধ্যায় । 

নৈগমেষ রোগের চিকিৎসা । 

বিশ্ব, অগ্নিসন্থ, নাঁটাঁকরঞ্জ ইহাদিগের ক্কাথ এবং সুর, কাঁঞ্ধী 

ও ধান্তাক্ত্র পরিষেচনে, প্রিয়ন্তু, সরলকাষ্ট, অনন্তমূল, শোল্ফা, কুটন্নট, 

গোমুপ্র, দধিমন্ত ও অন্নকাঞ্জী এই সকল যোগে তৈল, পাঁক করিয়। 

অভ্যঙ্গে, দশমুলের কথ, ছুদ্ধ, মধুর গণ) এবং খর্জুরমন্তক এই সক 

যোগে পাক করা স্বত পানে, হরীতকী, জটিল! এবং বচ অঙ্গে ধারণে 

এবং ন্দাপশ্ঠঠররোগোজ লেপ উতৎসাদনে প্রয়োজ্য । , শ্বেতসর্ষপ, 

বচ, হিঙ্গু” কুষ্ঠ, ভন্তাতক, অজমোদাঁ এই “সকলেই ধুপ প্রয়োজ্য। 

নিশীকালে জন সমূহ নিদ্রিত হইলে মর্কট উলুক এবং গৃধ্ের পুরীষ 

দন্ত ধৃপ, তিল, তুল, মাল্য এবং বিবিধ প্রকার ভক্্য দ্রব্য মেষ, 



স্থশ্রত। ৩৫৫ 

গ্রহইফে বৃক্ষমূলে নিবেদন করিবে । বটবৃক্ষ তলে শিশুকে স্নান করা. 
ইবে। ষষ্ঠী তিথিতে সেই বৃক্ষের তলায় মেষদেবতাকে বলি নিবেদন 

করিবে । স্নানমন্ত্র যথ1,-_ . | 

অজাননশ্চলাক্ষি্রঃ কামরূপী মছাঁযশীঃ। 

বালং পালয়িত। দ্রেবে। নৈগমেষোই ভিরক্ষতু ॥ 

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় । 

গ্রহোৎপত্তির বিবরণ। 

্ন্দ প্রভৃতি পূর্বোক্ত নয়টা বালগ্রহ শ্রীমন্ত এবং দিব্য-দেহ-বিশিষ্ট 

তরহাদিগের কেহ না নারী, কেহ বা পুরুষ। শরবনস্থিত সদ্যোজাত 

কাত্তিকেয়ের রক্ষার জন্ত কৃত্তিকা, অগ্নি এবং মহাদেব কর্তৃক স্বীয় 

তেজের দ্বার তাহারা স্যই হয়।ঞ% নানারপ স্্রীদেহ বিশিষ্ট যে সকল 

গ্রহের বিষয় বল! হইয়াছে তাহার] গঙ্গা, উম! এবং কুত্তিকার রজৌ- 

ভাঁগ হইতে উৎপন্ন । নৈগমেষগ্রহ পার্বতী কর্তক স্ষ্ট মেঘানন- 

বিশিষ্ট। ক্ষন্দাপস্মার নামক গ্রহ, অগ্নিসম-ঢ্যুতি-ন্শিষ্ট ক্ন্দগ্রহের 

সথ। ইহাকে বিশাখও বলে) ভগবান্ ভ্রিপুরারি কর্তৃক স্কন্দগ্রঙ্থের 

স্থষ্ট। এই গ্রহের অপর একটী নাম কুমার। রুদ্র ও অগ্নি হইতে 
সম্ভৃত বাললীলাধারী স্বয়ং কান্ডিকেয় এরূপ মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েন 
না বেশর্টকান অপতিত ব্যক্তি স্কন্দগ্রহকে কুমার কার্তিকেয় বলিয়া 
বিবেচনা! করেন। স্কন্দদেব দেবতাদিগের সেনাপুতিত্বে বত হইলে, 

দীপ্ত শ়িিধীরা গ্রহ সমস্ত তাহার নিকট উপস্টিত হইয়! অগ্রলিপুটে 

কহিল, হে এর আগান্তিগের বৃতি বিধান কগছুন। স্বন্দদেব এই 
সকল গ্রহকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন । ভর্গধান্ মহাদেব 

সেই গ্রহদিগকে" কহিলেন, তির্্যক-ধোনি মানুষ ও দ্বেৰত। জগতের 



৩৫৬ স্থশ্রত । 

এই ত্রিবিধ স্থষ্টি পরম্পর উপকারের দ্বারা স্থিত হইতেছে । দেবতধর1 

শীত গ্রীষ্ম বর্ষ। ও বাষুর দ্বারা মনুষ্যও তির্য্যকৃজাতির প্রীতি সাধন 
করিতেছেন, এবং মনুষ্যের! যক্জ, হোম প্রভৃতির দ্বারা দেবতার্দিগের 

প্রীতি সাধন করে। বৃত্তকার্ষ৷ এই রূপে বিভক্ত হইয়াছে আর কিছুই 
অবশিষ্ট নাই। অতএব তোমাদ্িগের বৃত্তি বাঁলকে অবধারিত হইল। 

যে কুলে দেবতা; পিতৃগণ, ব্রাঙ্গণ, সাধু ও অতিথির পরিচর্ষয ন!. 
হয় এবং যাহারা শৌচাচারে বিরত পরপাকজীবী, যাহারা ভগ্ন কাংস্ত- 
পাত্রে ভোজন করে? তাহাদ্িগের গৃহস্থিত বালকদিগকে তোমরা 

নিশঙ্কচিত্তে আক্রমণ করিবে । এই তোমাদ্দিগের বিপুল বৃত্তি ইহাঁতেই 

তোমরা পুজ। প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে প্রহ সকল উৎপন্ন হুইয়। 
বালকদিগকে আক্রমণ করে। বালক গ্রহকর্তৃক আক্রান্ত হইলে 

চিকিৎসার অসাধ্য হয়। স্কন্দগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নিশ্চয় শীন্র 

বৈকল্য বা মৃত্যু হয়। সকল গ্রহ অপেক্ষা স্কন্দগ্রহ অতিশয় উগ্র। 

গ্রহের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাঁইলেঞ্ রোগ অসাধ্য হয়। 

অফত্রিশতম অধ্যায় । 

যোনিরোগের চিকিৎসা! । 

গ্রবৃদ্ধপুংস্ত্রবিশিষ্ঠ পুরুষের সহবাঘ়ে রুক্ষ ছূর্ব্বল বালিকার বায়ু 

কুপিত হয়। ততদ্বারা যোনি দুষিত হইয়া যোনিরোগ জন্মে) তিন 
দোষের স্ব স্ব লক্ষণানুারে বিংশতি প্রকার ৫যানি-সে;7-জন্সে |. 
স্বরীলোকদিগের মিথ্যাচারদূষিত আর্তব, বীজ-দোষ, এবং দৈৰ হেতু 
সেই সকল রোগ জন্দে। বিংশতি প্রকার যোনি রৌগ যখ!,-_ 

উদ্দাবর্তা, বন্ধ্য// বিপ্লুতা, পরিপ্ন,তা, বাতলা, বাতো[থাঃ পিতোথা, 
রুধিরক্ষরাঁ কামিনী, অংসিনী, পুক্রদ্ী, পিত্তলা, অত্যাদন্দা, কর্ণিনী, 
চরণা, শ্লেম্মিকা, ষণ্ডী, ফলিনী, মহতী, স্থচীবজ্জ11. 



হৃঞ্গত। ৩৫৭ 

-উদদীবর্তারোগে ফেনাযুক্ত রজঃ কষ্টে নিঃস্ত হয়। বন্ধ্যারোগে 
আর্তবনাশ হয় । বিল্লতাঁরোগে যোঁনিদেশ নিত্য বেদনা যুক্ত হয়। 
পরিপ্লুততারোগে মৈথুনে বেদন] জন্মে । বাতলা-যোনি কর্কশ তব, 
শূল ও তোদ বিশিষ্ট । এই চারিটী বায়ু জন্ত বেদনা । দাহ সহযোগে 
রজে। নিঃসরণ হইলে লোহিতক্ষরা বলে। রজোধুজ্ বীজ বাফুসহ 

উদ্দিগরণ করিলে বামিনী বলে। ধোমি প্পন্দিত হইলে এবং কষ্টে 
প্রসব করিলে প্রসংনির্নী বলে । মধ্যে রক্ত সহযোগে গর্ভপাত হইলে 
পুতত্রী বলা ধার়। অত্যর্ধদাহ পাক ওজর বিশিষ্ট হইলে পিত্তল। 
যোনি বলে। এই চারিটি পিস্তলক্ষণ বিশিষ্ট । 

অত্যানন্দা যোনি হইলে মৈথু€ন নারীর তৃপ্তি হয় ন1। কর্ণিনী- 
যোনি হইলে যোনি-মধ্যে শ্সেম্মরক্ত-গন্ কর্ণিক! পমন্ত জন্মে । তাহাতে 

মৈথুনের পুর্েই পুরুষের অপেক্ষা) অধিক রজে। নিঃসরণ হয়। 
অতিশয় মৈথুন প্রযুক্ত গর্তে বীজ থাকে ন|। শ্রেম্বলা-যোনি পিচ্ছিল, 
কগু,যুক্ত ও শীতল হয়। এই চারি প্রকার যোনি শ্লেম্মার 

লক্ষণবিশিষ্ট । 

আর্তব ও স্তনরহিতা হইলে এবং মৈথুনে খরম্পর্শ। হইলে যণ্ডী 
বল! যায়। বৃহৎ মেঢু বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হইলে তরুণীর 
ষোনি ফলিনী হয়। যোনিদেশ অতিশয় বিবৃত হইলে মহতী এবং 

অতিশয় সংবৃত হইলে ুচীবক্তু1 বলা যায়। এই চারি প্রকার 
যোনিরোগ ত্রিদোযুজাত ইহারা অসাধ্য। এক দোষ জাত স্কল 
'সাধ্যরো্গের প্নেহ প্রভৃতি চিকিৎসার ক্রম বল! যাইতেছে 

নৈথুনে অরস্পুর্শ') স্তব্ধা, কর্কশা ও শীতলা যোনিন্টত্বর বস্তি বিশেষ 
রূপে ভির্পয়। মধুর ওষধ ও বেশবার সহখোগে কুস্তী শ্যেদ, 
যোনিদেশে প্রয়োগ করিবে 1৯ তৈল সহযোগে তুলী' সর্বাদ!ই যেনি 
মধ্যে প্রবিষ্ট পূর্বক ধারণ করিবে । যোনি মধ্যে ধাবন ও পুরণ এধং 
পথ্যের নিপনমও কর্তব্য। ওষ চোষ যুক্ত হইলে শীতল ক্রিয়া বর্তব্য। 



৩৫৮ স্থশ্ুত। 

দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিলযোনি হইলে পঞ্চকষায়ের চূর্ব প্রয়োগ করিবে ও রাঁজ 
বৃক্ষাদির কষাঁয়ে পুরণ ও ধারণ করিবে। পুযস্রবিনী যোনি মধ্যে 

গোমৃত্র ও লদণ যোগে শোধন দ্রবোর পিগু পূরণ করিবে । কতুষুক্তা 
অল্লম্পর্শ। যোনি হইলে বৃহতীফল, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রার কন্ক পূরণ 
ও ধূপনে প্রয়েগ করিবে | প্রত্রংমিনী যোনিতে ছুগ্ধপককক শোধন 

দ্রব্যের বর্তি প্রবিষ্ট করিয়া বেশবাঁরের দ্বারা আচ্ছাদন পুর্ব্বক বন্ধন 
করিবে । দোষাহ্থসারে দ্রব্যের -স্থর| অরিষ্ট-ও অ।সব প্রয়োগ করিবে। 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে রশুনের রস সেবন করিবে । মুগ্ধ ও. মাংসরস 

আহারে প্রয়োজ্য। শুক্রদোষ ও আর্তবদোষ শ্তনরোগ ক্লেব্যরোগ 

মুঢ়গর্তের বিধি ও গর্ভিনীর মকল প্রকার রোগের চিকিৎস। বল। 

হইয়াছে । সেই সমস্ত প্রক্রিয়া! যোনিরোগেও প্রয়োগ করিবে। 

ইতি উত্তরতস্ত্রে কৌমারভূত্যতন্ত্র সমাপ্ত। 

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায় । 

অথস্বর রোগ। 

যিনি পূর্বজন্মে সমুদ্র মস্থনকালে জল হইতে অমৃত উদ্ধার করেন, 

যাহার দ্বার ইন্ত্র প্রভৃতি দেবতার! অমরখ প্রাপ্ত হয়েন, সেই ধন্বন্রি- 

দেবকে স্থশ্রুত প্রভৃতি শিষোর। জিজ্ঞাসা করিলেন । হে ভিষগ্বর, 

ব্রণের সকল উপদ্রব কহিলেন, এক্ষণে ব্রণ-রোগির যে সমস্ত ঘটে: 

তাহা আমাদিগকে সংক্ষেপতঃ ও সবিস্তরে উপদেশ করুন । উপদ্রব- 

বিশিষ্ট ব্রণ কষ্টে আরোগ্য হয়, এবং বল মাংস ও ধারতুংক্য় হওয়। 
প্রযু ত্রণরোগির উপদ্রবও কষ্টসাধ্য। ' অতএব সব্দপ্র কায় চিকিৎসা 
বিষয়ে মহর্ষিগণ দৃষ্ধ সেই সকল উপদ্রব ও তাহাদিগের চিকিৎস! 

আমাদিগকে উপদেশ করুন। তাহাদিগের সেই বাকা শ্রবণ করিয়। 



সশ্রাঃত। ৩৫৯ 

ধ্বস্তুরি কছিতে ল।গিলেন। প্রথমতঃ জররোগের বিষয় কহিতেছি, 
ইহ! সকল রোগের রাজ!, রুদ্র'কোপানল স্ভৃ্ এবং সর্বালোৌক- 

প্রতাপন বাতিক পৈত্তিক প্রভৃতি নামে ইহারা খ্যাত। প্রাণীগণের 
জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে বলিক্। ইহাকে সকল 

রোগের রাজ বলা যাক়। দেবত। ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহা কেহই 
সহা করিতে পারে না । মানবগণ কর্ম ফলের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে। 

এবং কর্মফল ক্ষয় হইলে পুনব্বার স্বর্গচু।ত হইয়া মানব জন্ম গ্রহণ 
করে। অতএব দেহে দেনভাগ থাক প্রযুক্ত মানবগণ জরের প্রতাঁপ 
সহ করিতে পারে। অপরাপর তিধ্যকৃযোনিজাত প্রাণীগণ ইহার 

দ্বারা বিপন্ন হয়। 

_. স্বেদ্ধের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়ত। ব 
বেদনা; এই গুলি সন্ত এককালে ঘটিলেই জর বলাধায়। বাযু, 
পিত্ত, শ্শেম্সা, ইহাদিগের এক একটা পৃগকৃ ভাবে কিন্ব। ছুইটী ব1 তিনটা 
একত্রীভাবে দূষিত হইলে, অথবা আগন্ধ কারণে, অষ্টবিধ জর জন্মায়* 
এই অষ্রপ্রকার জবর বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়। থাকে । দোঁষ সকল 

স্ব স্ব কালে ও স্্ীয় স্বীয় প্রকোপন হেতু দ্বারা কুপিঠ 1 হুইয়] সমস্ত 

* বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক, বাতপৈত্তিকঃ বাতশ্লেম্সিক, পিত্তগ্নেম্মিক, সান্রি- 

পাতিক এবং আগন্ত এই অষ্টবিধ জ্বর্॥ | 

+ যথ। প্রাতঃকাল, বাধু এবং শ্নেম্মার, মধ্যাহ্ন, পিত্বের এবং অপরাহ্ন, বাধুর 

প্রকোপের কাল। যে দোমু জন্ত জ্বর হয় সেই দোষের প্রকোপকালে জ্বরের উদয় হয়। 

বায়জগ্ত গরপ্রতঃকালে বা সায়ংকালে, পিত্ব-জন্থ জ্বর মধ্যাঙ্কে বা অদ্ধরাত্রে, 
কফ-জন্য জ্বর অপরাহ্নে বা শেষরাত্রে উদিত হয়। দ্বন্বজ অগ্থাৎ ছুই দোব-জন্ 

জ্বর হইলে উতয়ু কার্লের মধ্যবত্তী কালে অথব1 যে দোষ প্র সেই দোষের প্রকোপ 
কালে উদ্ি্ট্ইয়। উভয় দোষের কালব্যপিয়া ভোগ.করে। ত্রিদোব জন্য হইলে 

যে দোষ বলবান্, ৫দশ্ই দোষের ঞ্প্রকোপ কালে উদিত হইয়া যে দোষ দর্ববাপেক্ষা 
দেই দে।ষের কালে মগ্ন হয়, কিন্তু নাঁড়ীতে সম্যক কূপ বিরাম হয়না | যে দোষ 

. জন্য জ্বর হউক, রাত্রর।লে উদর হইলে তাহাতে শ্লেম্মার নণশ্রব থাক। ও দিবাভাগে 
হইলে পিত্রের সংস্রব থাকু! অনুমান করা যায়| 



৩৬০ গৃঞ্রেকত | 

দেহে ব্যাপ্ত হইস্থ জর উৎপাদন করে। দোঁধ স্ব স্ব হেতুর স্থার| 
কুপিত হইয়া! আমাশয়ে গমন পূর্বক দ্বীয় উষ্ণতা সহযোগে রসধাতুকে 
আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রসের দ্বারা স্বেদ ও রসবাহিনী 
শিরার পথ সমন্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপ 
কালে পাকগ্থলী হইতে সেই অগ্নি. বুহির্ডাগে নিঃস্থত হইয়া সমস্ত 
গরীরে ব্যাপ্ত হইলে জরের উদয় হয়। জবর. জন্মিয়।. ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
এবং ত্বক্ মূত্র পুরীষাদি দোষাম্সাঁরে বিবর্ণ ছয়। | 

মিথ) আহার বিছ্বার ব৷ স্সেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা, অভিঘাত দ্বারা 
ব। অন্ত রোগোতৎপত্তি হেতু, বা শরীরে ব্রণাদি পাক কালে, অথব। 

আম ক্ষয় অজীর্ণতা ব1 কোন প্রকার বিষের স্বারা, অথবা! অভ্যস্ত 
আহারাদির বা খতুর ৰিপর্যয়ের দ্বারা, ওষধি ব| পুষ্প গন্ধের দ্বারা» 

শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার (অন্টের দ্বার! প্রযুক্ত মরণাদির মন্ত্র) 
বা অভিশাপ হেতু, অথবা! কারনিক শঙ্ক। হেতু, এবং মৃতবৎস! ব1 

জীবিতবৎস! স্তরীলোকদিগের স্তন্তাবতরণকালে অহিতাচার হেতু, 
ধাতু কুপিত হইলে জর হুয়। সেই উদ্ত্রাস্ত বিপথগামী বেগবান্ 
দোষের দ্বারা অভ্যস্তরন্থ ক্লঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়। বহির্ভাগে শরীরে 

ব্যাপ্ত হয় এবং পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইলে সর্বদেহ উষ্ণ হয় এবং 

সর্বশরীরে এক কালে ঘর্শ্ব হয় ন1। 

শান্তি, আরতি (কার্ধে অপ্রবুতি )$ বিবর্ণতা, মুখের বৈরস্ত, 
নয়নপ্লব (চক্ষু ছল ছল কর! ), শীত, বায়ুঃ ও নৌড্রে মৃহ্মু'হঃ ইচ্ছার 
পরিবর্তন, ভূত্ত, অঙ্গমর্দ (গাত্রের কামড়ামি ), গুরুতা, রোমহর্য, 
অরুচি, তমোদৃষ্ি, এবং অগ্রছুন্নতা 9 শীতাস্কুতব, জরের. অব্যবহিত 
পূর্বে সায়ান্যতঃ এই সকল লক্ষ হয়। বিশেষতঃ বা্ুজন্য জরে 
অতিশয় জ্ন্তণ (হাইতোল! ), পিত-জর্দ/ জরে" লীনা, এবং কফ- 
জন্য জরে অন্নে অরুচি হয়। হ্দোষ-জন্য জ্বরে মকল লক্ষণ এব; 
হন্দজ জরে ছুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হুয়। 



হুশ্রুত | ৩৬১. 

কম্প, বেগের বৈষয়্য, * ক ওষ্ঠ ও মুখশোঁষ, নিদ্রানাঁশ, ক্ষবথু, 

( ইাগি) গাত্রের স্তন্ধভাবৰ ও রুক্ষতা, .মৃন্তক হৃদয় ও গাত্রে বেদন। 1 
মুখের বৈরস্ত, মলের 'অণরোধ, জুন্তণ, আধ্মান এবং শুলঃ বাঁযু জন্য 

জ্বরের এই সকল উপদ্রব | | 

তীক্ষবেগ, অতিপ্গার, নিদ্রার অল্পত1, বমি, ক ওষ্ঠ মুখ ও নাসি- 

কার পাক, স্বেদ, প্রলাপ, মৃচ্ছণ, দাহ। মন্ততা, মুখের কটুতা, পুরীষ, 
মুত্র ও নেত্রের পীতত। এবং ভ্রম, পিত্ত জন্য জ্বরের এই সকল 

লক্ষণ । | 

দেহের গৌরব, শীত, বমনেচ্ছা, রোমহর্ষ) অতিনিত্রা, জোতো- 

রোধ, অপ্লবেদনা, মুখ ও নাসিকার, আ্রাব, আসোর মধুরতা, গাত্রের 
অল্প উষ্ণতা, বমন, অঙ্গের অবসাদ, অবিপাঁকতা, প্রতিশ্যায়, অরুচি, 

কাশ এবং নেত্রের শুরুতা, কফ জন্য জরের এই সকল লক্ষণ ঈ। 

ন: তে উঞ্ণতাদি জ্বরের উপদ্রবের বৈষম্য । অথবা নাড়তে বেগের 

বৈষমা অর্থাৎ নাড়ীর বেগ কখন বলবান হয়, কখন অল্প হয় । 

1 গাত্রে বেদন| বলিয়া! মন্তক ও হাদয় বিশেষ করিয়। উল্লিখিত হওয়াতে এ 

নকল স্থানে বিশেষ বেদন। বুঝিতে হইবে । 

[ চরক মতে বাত জ্বরের লক্ষণ ছুই একটা অধিক দেখা যায়। 
যথা, «ভবস্তি বিবিধ! বাতবেদনা2 স্যাদস্থপ্ততা । 

পিিকোছেষ্টনং কর্ণম্বনে। বক্তকষায়তা। 

গাত্রসাদে। হনুত্তভ্তে বিশেষ; সন্বিজানুনো2। 

শুক্ষকাশে ধাম লোম-দন্ত-হৰঃ শরমভমৌ । 
শে এক্িণং মুত্রনৈত্রাদি তূট, প্রলাপো্চগত্রত1।” 

গিলিতে গল মধো পুটুলির ম্যায় বোধ হওয়। নেত্র মুত্রাদি রক্তবর্ণ হওয়। 
এবং দত্তের শক্ অর্থাৎ দবস্ত কিড়মিড়ি এই কয়েকচী লক্ষণ সুশ্রুতে দেখা যায় না। 

$ ্রস্থার কফ জন্য জ্বরেরও লক্ষণের কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। “ন্তৈম্ত্যং 

স্তিমিতো বেগ” অর্থাৎ শন্বীরু আরজ ্কত্রাবৃতের ন্যায় এবং মন্দ*বেগ। এ স্থলে 
সন্দ বেগ বলাতে নাড়ীর বেগই স্পষ্ট উপলন্ধি হইতেছে । কারণ নাড়ীপরীক্ষামতে 

রুফান্মন্দগতিজ্ঞে য়” এই, বচনে কফ জন্ত নাড়ীর গতি স্বভাবতই মন্দ হয় বলিয়! 

ন্পষ্ট জান। যাইতেছে । 

৩৯ 
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নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বান। তন্দ্রা, অঙ্কের সুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, 

মর, স্তস্ত, দাহ শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিক কালে দোষের পরিপাক, 

উন্মাদ, ুদস্তস্যাববর্ণ জিহ্বা থরম্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে 

বেদন।, নেত্র বক্র এবং আবিল, কর্ণে বেদন। ও শব্দ শ্রবণ, প্রলাপ 

মুখ নাসিকা গ্রতৃতি শোত পথের পাক, কুর্জন (কৌোথ পাড়া ), 

অচৈত্তন্য, স্বেদ মৃত্র ও পুরীষের অধিক কালে অল্প প্রমাণে নিঃসরণ» 
ভরিদোষ জন্য এই সকল লক্ষণ হয়। 

বিশেষতঃ অনতি উষ্ণ বা অনতি শীতল গাত্র, অল্পসংজ্ঞা) ভ্রাস্ত- 
দৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরম্পর্শ, ক্ট-শুফ, পুরীষ, মুত্র, ও ম্বেদের রাহিত্য 

হৃদয় সরক্ত ও নিম্ভেজ *) অন্নে" অরুচি, শরীর প্রভাহীনঃ শ্বাস ও 
প্রলাপ যুক্ত। এইরূপ হইলে অভিন্যাস অথবা কেহ কেহ হতৌজস 
নামক সান্নিপাতিক 1 রোগ বলে। সন্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্ট 

৯» হৃদয় সরক্ত বলাতে রক্ততীবন্তু বুঝায় । অন্ঠান্য গ্রন্থে রক্তষ্ঠীবন সান্সিপাতিকের 
লক্ষণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্ত হৃদয় নিস্তেজ অর্থাৎ বুক যেন ভাঙ্গিয। 

পড়ে তেজ থাকে না, রক্তষীবন হইলে প্রায়ই এরূপ ঘটে। অন্যান্য গ্রন্থে অভিন্যাস 
নান্নিপতিকে রক্তষ্ভীবন স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। 

1 চরকের মতে সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার । এক দোষের আধিক্যে তিন প্রকার 

ঘখা,_-বাতোন্বণ, পিত্তেলুন, কফোন্ণ। ছুই দেষের আধিক্যেও তিন প্রকার 

বথা,-বাতপিত্বোন্বণ, বাতশ্রেম্মোন্যণ, পিত্ৃশ্লেক্মোণ । তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা 

আবং আধিক্য ভেদে ছয় প্রকা'র যথা,-অধি'ক্বাত, মধ্যপিত, হীন-কফ, অধি ক-বাত, 

হীন-পিত্ত, মধ্য-কফ, এইরূপ ছস্স প্রকার, এবং তিন দোষেরই সমভাবে উন্বণ এক 
প্রকার। এই ত্রয়োদশ প্রকার। ইহাদিগের নাম যথ__বিস্কারক, আশুকারী, 
কম্পন, শীন্রকারী, তনু, কুটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য ক্রুকচ, র্কটক, এবং 
বৈদারক। ইহুদিগের লক্ষণ যথা;__ 

১। শ্বাস কাশ্ট রম মুচ্ছ? প্রলাপ মোহ কম্প পার্শব-বেদন। জ্ত্বণ মুখের কথা 
বত্ব, এই গুলি বাতোন্বপের লক্ষণ। ইহার নাম বিস্ষারক। সি 

২। , অতির্ার, রম, মুচ্৭, মুখপাক, গাল্জে রত্তবর্ণ বিন্দু, অত্র্থ দাহ, এই 
গুলি পিতোন্বণের লক্ষণ ইহার নাম আশুকারী। 

৩। দেহ ও বাক্যের জড়তা, রাত্রে ঘোর নিত্্, নেত্রস্থয় শ্তন্ধ, আস্তের মধুর 

এই গুলি কফোবণের লক্ষণ। ইহার নাম কম্পন । 
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সাধ্য বা অসাধা, অভিন্যাসপ রোগে নিদ্রা, ক্ষীণতা, ওলোহানি, ও 

গাত্র সংন্যন্ত (নিম্পন্দ) হইলে সংনযাস নামক সান্নিপাত্তিক রোগ 

৪ । সন্নিপাতে বাতপিত্ত অধিক হইলে জ্বর মদ তৃষ্জা মুখশোধষ প্রমীলক 

আশ্বান অরুচি তন্ত্র কাশ শ্বাস ভ্রম শাস্তি, এই লক্ষণ গুলি হয়। ইহার নাম বন । 

৫। সন্নিপাতে বাতশ্লেম্সার আধিকা থাকিলে, শীতঙ্বর, ক্ুধা ও তৃষ্চার 

অভাব, পার্্ব-বেদনা, শূল, শ্বেদের অভাব, তন্্রা, শ্বাস এই সকল উপদ্রব হয়। এই 

সন্নিপাঁতের নাম শীন্্কারী--রোগ অসাধ্য | 

৬। পিত্প্লেম্মার আধিকা খ|কিলে, অন্তর্দাহ, বহিঃশীত, তৃষা, দক্ষিণ পার্ে 
যন্ত্রণা, হৃদয় মস্তক ও গলদেশে বেদনা, কষ্টে পিত্বশেম্মাধুক্ত ভ্তীবন, শরীরে ফোট 

(চাক! চাকা দাগ), মলভঙ্গ, শ্বাস, হিকা! ও প্রমীলক) এই সকল লক্ষণ হয়। 

ইহার নাম ভল্ল,। ৮ 
৭। বাত-পিত্ত-শেম্স। জ্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, তিন দোষেরই লক্ষণ দৃশ্য 

হয়"। নেত্র স্তব্ধ, অঙত্তন্ধ রোগির কেবল উচ্ছাস মাত্র থাকে। এই রোগে তিন 

দিশের মধো রোগির মৃতা হয়। ইহার নাম কুটপাঁকল। 

৮। সন্গিপাত রোগে অধিকবাযু-মধাপিত্ব-হীনকফ হইলে, প্রলাপ, আয়াস, 

সংমোহ, মুচ্ছ1, কম্প, অরতি, ভ্রম, এবং অঙ্গের অভিঘাত, এই সকল লক্ষণ হয় । 

ইহার নাম সংমোহক। 
৯ | মধাবাত-অধিক-পিত্ব-হীনকফ হইলে, যোহ প্রলাপ মুচ্ছ? মন্যাত্তস্ত 

শিরোগ্রহ (মাথা ধরা) কাশ শ্বাস ভ্রম তন্দ্রা সংজ্ঞানাশ, হাদয়ে বেদন?) কর্ণ নাসিকা 

প্রভৃতি হইতে রক্তনিঃনরণ, নেত্রদ্বয় সম্যক্ রক্তবর্ণ এবং স্তব্ধ । ইহাকে পাকল 
নামক সন্িপাত বলে । 

১*। হীনবাত-অধিকপিত্ব-মপ্যকফ হইলে, হৃদয়ে দাহ যকৃৎ প্লীহা ও ফুক্ষ,মের 
অতার্থ পাক, উর্াধোতাগে পৃঘ শোনিতের নিঃসরণ, দস্ত শীর্ণ এবং মৃত, এই নকল 
লক্ষণ হুয়। ইহাকে যামু নামক সন্নিপাঁত বলে। 

১১।*শ্অধিক-বাত-হীনপিত্ত-মধ্যকফ হইলে প্রলাপ আয়া সংমোহ কল্প 

মুচ্ছ্ণ অরতি ভ্রম এবং মন্যান্তস্ত উপদ্রবে মৃত্যু, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহার্ নাম 
ক্রুকচ। 

১২ ।শ্র্মধাবাত-হীনপিত্ত-অপিককফ হইলে, এক প্রকার অন্তর্দাহ হয় তাহ! 

রোগী বলিতে পারে না,*মুখ মণ্ডল প্লক্তর্ণ হয়, পিস্ত কর্তৃকখ্গ্নেম্সা আকৃষ্ট হইয়! 
হৃদয় হইতে নিঃস্থত হয় না, পার্খদেশে বাণবিদ্ধের ন্যায় ও হৃদয়দেশে খনিতের 
ন্যায় যাতনা হয়, গ্রুনীলক শ্বান হিক্ক1 দিন দিন বৃদ্ধি হয়, জিহবা! "দগ্ধ ও খরশ্পর্শ, 

গলদেশ কণ্টক-বিদ্ধের নায়, অজ্ঞাত ভাবে মল মুত্রের নিঃসরণ, কপোতের ন্যায় 
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বলে। পিত্ত ও বাঘুর বৃদ্ধি জন্য ওজঃ ধাতুর বিস্রংস1 ঘটিলে গাত্রস্তস্ত 
ও শীতের দ্বার রোগী অচেতন হয়; জাগ্রত থাকিলেও তন্ত্র ও প্রলাপ 

বিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ; ও বেন] বিশিষ্ট হয়। 

এইটা ওজ ধাতুর নিরোধ জন্য ঘটে । এই অবস্থায় সপ্তম দশম বা 
দ্বাদশ দিবসে রোগ বৃদ্ধি হয়। তাহাতে এককালে রোগের শাস্তি 

অথবা রোগির মৃত্যু হয়। ছুই দোষ বৃদ্ধি হইয়া যে জ্বর হয় তাহার 
নাম দ্বন্দজ। দ্বন্দজ তিন প্রকার যথ!,বাতপিত্ব, বাতশ্লেক্স এবং 

পিতশ্েম্স। জুন্ত, আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের 
কার্শতা) তৃষ্ণা, প্রলাপ এবং দেহের অভিতাপ, এই গুলি বাঁতপৈত্তিক 

জরের লক্ষণ । | 

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস* দেহের গৌরব, 

অরুচি, বিষ্টন্ত, এই গুলি বাতশ্রেক্মার লক্ষণ । 

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ত, স্বেদ* মোহ, মন্তত, ভ্রম, কাশ, অঙ্গের 

অবসাদ, বমনেচ্ছ!, এই গুলি পিত্রশ্রেম্সার লক্ষণ । 
জ্বর-মুক্ত, কৃশ, মিথ্যা-আহার-বিহারী ব্যক্তির অল্লাবশি্ট, দোষ 

বাযু-কর্তৃক বৃদ্ধি পাইয়!, পাঁচটী কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাচ 

কুজন, অতার্থ শ্লোম্ম পূর্ণ, বন্তু ওষ্ঠ ও তালু শু, ই তন্দ্রা ও নিদ্রা, অগ্নি থাকে 

নাও থাকে । শরীর প্রভ।-হীন, অরতি, রিপরীত ইচ্ছ' বহু আয়াসে অল্প রক্তষ্ঠীবন, 

এই সকল লক্ষণ হয়। এই রোগের নাম কর্কটক, র্ অতি কঠিন। 
১৩। হীনবাত-মধাপিত্ত-অধিককফ হইলে, অল্প শূলু, কটিদ্েশে তো'দ, দাহ, 

ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি; শিরোমনা। (মাথা যেন কেহ টেনে রেখেহেশী, বস্তিমনা! 
€( তলপেট টেনে থাক 1), হৃদয়ে ও বাগিন্্রিয়ে বেদনা, প্রমীলক, শ্বান কাশ হিক্কা 

জড়ত! সংজ্ঞাহীনতা, এই পকল লক্ষণ হয়। ইহার নাম বৈদারিক। এই রোগ 

উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎদা করিবে না। কারণ সহসা নিবৃত্ত ইইল কর্ণমূলে 

দারুণ পিড়িক জন্মে ও কষ্টে আরোগা হয়ধ' এ অনস্থ! ঘটিলে তিন দিনের পর 

ওষধ প্রয়েগ কর! বিফল। এততিন্ন এই ত্রয়োদশ সন্নিপাতের বিবিধ নাম ও 

লক্ষণ দেখ! যায়। কিন্তু এ লক্ষণগুলি [নশ্চর হর বলিয়। কথিত হইয়াছে। 
এনস্থলে পীনন অর্থে প্রতিশ্তায় বুঝিতে হইবে। 



স্ুশ্রত। ৩৬৫ 

প্রকার জর উতপাঁদন করে। পঞ্চ প্রকার জর যথা--সতত, অন্যেছু, 
তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক, * “দিবা রাত্রির মধ্যে দোষসমস্ত 

দেহের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমন পূর্বক অবশেষে আমাশয় 
আশ্রয় করিয়! জর প্রকোপ করে 1 তাঁহার মধ্যে প্রলেপক জর ধাতু 
শোষণ করে। যাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে তাহার পক্ষে এই 

রোগ প্রাণনাশক। ইহার চিকিৎসা! অতিশয় কষ্টসাধ্য । দোঁষ ছুই 
১] 

তিন ব! চারিটি কফস্থান আশ্রয় করিয়। বিপর্যয় নামক 4 কষ্টসাধ্য 

বিষমজ্বর উৎপাদন করে। কেহ কেহ বলেন বিষমজ্বর স্বভাবতই 

হইয়া থাকে । কিন্তু শ্বভাবতই হউক বা অপর কারণই হউক; 
০৮০০১ 

* আমাশয়, হৃদয়, কষ্ট, শিরঃ, এবং সন্দিস্থান, এই পাঁচটা কফের স্থান। 

দোষের ছুইটি প্রকোপ কাল, দিবাভাগে একটা এবং রাত্রি কালে একটী। ইহার 

মধো একটা প্রকোশের কালে দোষ জদয়ে লীন থাকির। অপর প্রকোপ কালে অর 
প্রকাশ করে । ইহাকে অনোছুক্ষ বর বলে। এইম্বর প্রত্যহ দিব ভাগে গ্ুরকাশ 

পাইয়া রাত্রি কালে অথব| রাত্রিকালে প্রকাশ পাইয়। দিবা ভাগে মগ্র হয়। পুন- 
ববার সেই কালে দোষ জদয়ে লীন থকে। দোষ কণ্ঠে খত হইলে জ্বর দিবস 

জয়ে স্থিত হইয়। ভৃীর দিবনে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়। জ্বর উৎপাদন করে, 

ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কঠে। এই নধর এক দিন অন্তর হয়। দোষ শিরঃস্থিত 

হইলে দ্বিতীয় দিবমে কণে) তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দুষিত 

করিয়] জ্বর উৎপাদন করে । এই জর ছুই তিন অন্তর হয়, হৃহাকে চাতুর্থক হর 

বলে। 
+ দোষ যেস্থানে বযে ধাতৃতে লীন থ|কুক আমাশয় আশ্রয় ন। করিলে জর 

উৎপাদন কষ্টে পারেঞা। স্থান বাঁ ধাতুঠে দোষ লীন থাক্কার ভাব এই মাত্র 

অনুমান হয় যে জর মগ্ন হইলে সেই স্থান বা ধাতু দুষিত হয়! খাকে। নব জ্বরে 
এই অনুমান সিদ্ধ । রে 

| বি9ঙ্গায় যখ|,-_চাতুর্থক জ্বরে এক দিন অর হইম্ম| ছুই দিন মগ্ন থাঁকে ; 
বিপধায়ে এক দিন মগ্র খাকিয়। ছুই দিন ছ্বর থাকে । 

“অল্্মিজ্জগত্ী দোষ শ্চতুর্থকবিপধায় | 
স মধ্যে জ্বরয়তাহী আদ্যন্তে চ বিমুধচতি ॥ 

সততক জ্বর দিবা' রাত্রির মধো ছুইবার প্রকাশ পায় ও ছুইবার ন্গ্র হয়। কিন্তু 
সততক-বিপধায়ে অহোক্কাত্রই জ্বরভোগ হয় । 



৩৬৬ মশ্রুত। 

আগন্তক কোন প্রকার কারণেই বিষমজ্বরের অন্ধুবন্ধ হয় * | তৃতীয়ক 
ও চাতুর্থক জরে বায়ুর আধিক্য এবং ওৎপাতিক ও মদ্য-সস্ভৃত জবর 
পিত্ব-জন্য হইয়া থাকে । প্রলেপক জর বাতগ্নেম্া-জন্য, তাহার মধ্যে 
্লেম্সার প্রাধান্ত। মৃচ্ছ1 অন্থুবন্ধ হইয়া থে সকল্ বিষমজ্বরের উদর 
হয়) তাহার! প্রায়ই দ্বিদোষ-জন্ | 

জরের প্রথমে বায়ু ও শ্লেম্মা কর্তৃক শীত জন্মায়ঃ তহাদিগের 

বেগের শান্তি হইলে জ্বরের অস্তে-পিত্ত কর্তৃক দাহ জন্মেঠ। কোন 

জনের প্রথমেই পিতৃ-কর্তৃক দাহ জন্মে, বায়ু ও শ্লেম্স। কর্তৃক অস্তে শীত 
হয়। এই ছুইটী জবর দ্বন্দ কারণে উৎপত্তি হয়। এই ছুয়ের মধ্যে 
দাহ পূর্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য । অভিঘাত ক কাম ক্রোধাদি 
জন্য মানস-সম্ভৃত জবরও» দিব রাত্রির মধ্যে যে ছয়টি দোষের কাল 

বল। হইয়াছে সেই সকল দোষের কালে উদয় হর । €সই জর দেহ 

হইতে পরিত্যাগ হয় না এবং গ্রানি গৌরব ও কার্শতাও নিবৃত্ত হয় 

না, এ কারণ ইহাকেও বিষমজ্বর বলে। বেগের শান্তি হইলে জর 
পরিত্যাগ হইয়াছে বলির জ্ঞান হয়। কিন্তু ধাত্বস্তরে লীন থাকে 

বলিয়। সুক্্ত। প্রবুক্ত উপলব্ধি হয় না। অন্ন অগ্নিযে রূপ পুনর্ধার 

প্রজ্পিত হইতে পারে, সেই রূপ জ্বর-মুক্ত ব্যক্তিরও দেহস্থ অল্প দোষ 

অহিতাচারের দ্বার] বৃদ্ধি হইয়| কোন একটা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া 
খিষিমজর উৎপাদন করে | । 

ভর শোক ক্রোধ ব আঘাত প্রভৃতি কোন প্রকার বাহ্ কারণে সঞ্চিত 
দোষ কুরপত হহয়! [বিবম সবরের আরম্ত হয় । 

 অস্তে দাহ ও অন্ভে নীত এই ছুইটার ভাব কোন কোন ম্লিকাকার এরাপ 

লিখিয়াছেন যে দেহের অন্ত ভাগ অর্থাৎ হস্ত ও পদে দাহ বা শত উপল হয়। 

1কস্ত কম্পের পর স্ধধ দেহের দাহ, ও দাহপূর্ববধজুরের দার পর বিলক্ষণ কম্প 

হইতে দেখা গিয়াছে । আর আদৌ” শব্দ থাকাত “অন্ত” এই শব্দে শেষ 
বুঝ|নই সম্ভাবন!। * 

| জরোৎস্থষ্ট না হইলেও প্রথম হইতেও বিবমজ্বর হইয! থাকে। 



হশ্রুত | ৩৬৭ 

সন্তত জর * রস-রক্ত-গত, অন্তেছুঃ মাংস-গত, তৃতীয়ক জবর মেদগত, 
এনং চাতুর্থক জর মজ্জাগত ও অস্থিগত। এই জর অতি ভয়ানক। 

ভূতাতিশঙ্গ-জন্য অরকেও কেহ কেহ বিষমজর বলেন। সাত দিন, 
দশ দিন, বা দ্বাদণ্ধ দিন ব্যপিয়! যে জরের ভোগ হয় তাহাকে সন্তত 

জ্বর বলে। সততক-জ্বর দিব রাত্রের মধ্যে ছুই বার উদয় হয়। 
অন্তেছঃ প্রতিদিন একবার, তৃতীয়ক জর প্রতি তৃতীয় দিবসে, এবং 

চাতুর্থক জর প্রতি চতুর্থ দিবসে উদয় হয়। যে রূপ বায়ুর বেগে 
জল, চালিত হইয়' সাগরকুল আচ্ছাদিত করে, এবং বেগের 

নিবৃত্তি হইলে পুনর্ধার সেই জল ,সাগর-গর্ভে শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, 

সেই রূপ দোষবেগের উদয় কালে জর প্রকাশ পান্ন, এবং বেগের 

নিবৃত্তি হইলে জর দেহ মধ্যে শান্ত ভাবে থাকে। কিন্ব৷ দোষের 
পরিপাক হুইয়। এক কালে জ্বর ত্যাগ হয়। বিবিধ প্রকার অভি- 

ঘাতের 1 দ্বার যে জ্বর হয়, দোষের প্রকোপ অনুসারে তাহাকে জ্ঞান 

করিতে হইবে, বিষজন্য জর হইলে মুখ শ্তাববর্ণ» দাহ, অতিসার, 

হৃদগ,হ, অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ, মৃচ্ছ1 ও বলক্ষয় হুইয়া থাকে। 

ওবধী-গন্ধ-জর হইলে মৃচ্ছ1 শিরোবেদন| ও ক্ষবথু হয়। কাম-জন্য 

জর হইলে চিত্ত ভ্রংশ, তন্দ্রা, আলম্ত, অন্নে অরুচি, হৃদয়ে বেদনা 
এ৭ং শরীর শীঘ্র শুদ্ব হয়। "ভয় ও শোক জন্যজবরে প্রলাপ, কোপ. 

জন্য জ্বরে কম্প, অভিচার ও অভিশাপ জন্যজ্বর কর্তৃক মোহ এবং 

তৃষা) ভুস্তাতষঙ্গ জ্বরে উদ্বেগ, হাস্ত, কম্প ও রোদন, এই সকল 

উপদ্রব দৃষ্ট হয়। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বান্ধু কুপিত হইয়া 
সমস্ত দেহুচর্শাশ্য় পুর্বক জর উত্পাদন করে। অপর কোন প্রকার 

স্পা সপস্শিপ কস পপ শপ 

* সন্তত জুর নবজ্রের স্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাকে কেহ* কেহ বিষম- 
জুরের মধ্যে গণ্য করেন না। 

1 শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ কারণে যে সকল ভ্বর হয় তাহাকে অতিঘাত-জন্য 
বলে। ইহাতে প্রায় বার্তপিত্তেরই প্রাৰল্য থাকে। 



৩৬৮ স্শ্রুত | চি 

রোগ বা আগন্ত কারণে জ্বর উৎপন্ন হইলে তাহাতেও দোষের লক্ষণ 

সকল প্রকাশ পায় * | 

অন্তর্দাহ, তৃষ1, মলমৃত্রের রোধ, শ্বাস, কাশ, ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রভা- 
হীন ও ক্ষীণ, অদম্য উপদ্রব নাড়ী গম্ভীর ও তীক্ষ লেগ বিশিষ্ট, এই 

সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে গম্ভীর জ্বর হইলে রোগীকে পরিত্যাগ 
করিবে । 

দোষ, হীন মধ্য বা অধিক পরিমাঁণে থাকিলে জরবেগ৪ যথাক্রমে 

তিন দিন, সাত দ্রিন, বা! দ্বাদশ দিন, তীব্রভাবে থাকে । এই ত্রিবিধ 

দোষ উত্তরোত্তর কষ্ট সাধ্য । জ্বরের বিষয় বল! হইল এক্ষণে তাহার 

চিকিংস। বলা যাইতেছে । 
জ্বর রোগের চিকিৎসা । 

জ্বরের পুর্ববরূপ প্রকাশ 1 পাইলে বায়ুন্গন্ত হইলে স্বচ্ছ ত্বত পাঁন, 
পিতুজন্ত হইলে বিরেচন এবং কফ জন্য হুইলে মুছ বমন বিধেয়। 

দ্বিদোষ-জন্য জবর হইলে অিগ্বক্রিয়া বা বমন, বিরেচন প্রয়োজ্য নহে, 

লঙ্ঘন কর্তব্য ? । কক্ছিধূমের স্তায় জ্বরের পুর্ববূপ ও সংপ্রাপ্তি ভিন্ন 

* যে কোন প্রকার জ্বর হউক, বাত পিত্ত, শ্ষ্মার একটী ব1 ছুইটী দোষের 

লক্ষণ তাহাতে অবগ্ঠই প্রকাশ পাইবে। 

1 বায়ুজন্য জ্বরের পূর্বরূপ--অতিশয় জুম্তণ, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং 

কফজনা জ্বরে অন্নে অরুচি । | 

1 “শরীরলাঘবকরং যদ্দ্রব্যং কর্ন বা পুনঃ । তৎলজ্ঘন মিতি জ্ঞেয়”” মিতি। 
উহার দ্বার যাহাতে শরীর লাঘব হয় তাকেই লঙ্ঘন “বুঝায় ।*»হুঞ্রএব কেবল 
অনশনই লঙ্ঘন নহে । উপবাস, নির্বাত স্থানে বান, বমন, বিরেচন প্রভৃতিও 

ইাতে বুঝায় 1 তবে ফ্লেহ-বস্তি পুষ্টিকর বাঁপয়। লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য নহে । দিবর্বাত 
স্থানে বাদ করিবার বিধি দেখ। যায়_-“সানানাতে: জ্বী পূর্ববং দ্বুবাতে নিলয়ে 

ৰসেৎ? ইতি । প্রয্দোজন হইলে ব্যজন-বায়ু ফলবন করা যুইতে পারে। তাহাতে 

তালবুন্তের বাজনই প্রশস্ত । গাত্রে গুরু, উষ্ণ বস্ত্র আবৃত করিবার ব্যবস্থা দেখা 

যায়ঃ ঘথা--“মবজ্বরী ভবেদ্যত্রপগ,বাঝবননাধৃতঃ, হতি। পিত্ত ও কফের স্থলেই 

অধিক লঙ্বন সহা হয়, বাধুর স্থলে আঁধক সহ হয় না। আমের পরিপাকের পর. 
লিঙনন নৈধ নহে । 
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ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। জরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন 
একান্তই হিত্তকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছ! 

থাকিলে বমন কর] সর্বাপেক্ষ। শ্রেয়স্কর। অল্প মাত্র দোষও যাঁবৎ বদ্ধ 

থাকে তাবৎ অনশনু কর্তব্য। অল্প দোষের পরিপাক হইলে বিবেচন! 

পূর্বক লঘু আহার করিবে। বায়ু জন্য, ক্ষয় জনা, মানসিক এবং 

দিত্রণীয় জ্বরে লজ্বন কর্তন্য নহে। দোঁষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি 

যাবৎ না হয় তাঁবৎ লঙ্ঘন কর্তব্য, তাহাতে দোষের পরিপাক, 

জরের শান্তি অন্নে অভিলাষ ও রুচি এবং দেহের লাঘব হয়। মৃত্র 

ও পুরীষের সরলতা, ক্ষুৎপিপাধার অসহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয় ও মনের 

প্রসন্নতা ও দেছের ক্সীণতা, এই সম্যক্ লঙ্ঘনের লক্ষণ। বলক্ষয়, 

তৃষ্ণা, শোষ, তন্দ্রা, নিদ্রা, ভ্রম, ক্লান্তি এবং শ্বাস এই গুলি অতিরিক্ত 

লজ্ঘনের ফল। 

উঞ্তটোদক * দীপ্চিকর, কফ-বিশ্লেষকর, এবং বাত পিত্তের অন্ু- 

লোৌমকর। কফ-বাত-জন্ত জরে উঞ্চোদক হিতকর ওপিপাসাশাস্তি- 

কর। ইহাতে দোষ ও শ্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জরে শীতল 

জল পাঁন করিলে শৈত্যের দ্বারা জর বৃদ্ধি পায়। পিত্ব, মদ্য ব1 

গিষ-সন্ত জবর হইলে, গাঙ্ছেয়) নাগর; ট্উশীর, পর্গট, উদীচ্য, রক্তচন্দন 

সহাগে জলসিদ্ধ করিয়া! শীতল ইইলে পান করিবে । আহারকালে 
দোষের পাচক দ্রব্য সহযোগে পেয়। 1 গ্রস্তত করিয়া পান করিবে। 

ইহা দীপ্লিরুক্তর পাচচ্চঃ লঘু এবং জর-নাঁশক। জরে সপ্ত রাত্রের পর 
দৌষের আধিক্য প্রযুক্ত লঙ্ঘন ও যবাণ্ড আদি সেবনের দ্বারা দোষের 

পরিপাক না, হইলে, মুখবৈরস্ত, তৃষ্ণা, অরুচি ও জরের শাস্তিকর 
পা এ আপ জপ 

%* উঞ্চোদক এ স্থলেন্উক অবস্থার পান কর! বুঝায়। জ্বরে জল পান যত 

অল্প কর। যায় ততই ভাল । 

1 যাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহ! চতুর্দশ গুণ জলে পাক করিয়া অধিক 
দ্রব অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে । 
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পাচনের কষায় সেবন কর্রবে। বাযুজন্য জরে পঞ্চমূলীর কাঁথ, পিত্ব- 

জন্য জরে মুথা কটুকী ও ইন্দ্রের কাথ, এবং কফজন্য জরে পিপ্- 

পল্যাঙ্গির কাথ দোষের পরিপাক-কর । 

ছুই দোষজন্য জরে দুই দোষনিবাঁরক পাঁচন মিশিত করিয়। 

দিবে । জলপানের পর, লঙ্ঘনের পর, ভোঁজনের পর, এবং শরীর 

জীর্ণ, ক্ষীণ বা পিপাসিত হইলে পাচন কষায় সেবন কর্তব্য নহে। 

জর মৃছু, দেহ লঘু, এবং মল সরল হইলে, দোষের পরিপাক হুইয়াছে 

বলিয়! জানিবে এই অবস্তায় দোষ অনুসারে জরদ্র ওষধ প্রয়োজা। 

হৃদয়ের উদ্দেষ্টন (জড়িয়া উঠ! ), তন্দ্রা, লালাআব, অরুচি দোষের 

অপ্রবৃত্তি, আলম্ত মলের রোধ, মুত্রের আধিক্য, উদরের গুকত্ব, 

ম্বেদের অপ্রবর্তন, অতিশয় নিদ্রা, গাত্রের গুরুত্ব, স্তবূত1, অগ্নির মান্দ্য 

মুখের বৈরস্ত, গ্লানি, এবং জরের প্রাবল্য এই সকল লক্ষণ থাকিলে 
দোষের অপক অবস্তা বলিয়া! জানিবে। জরে কেহ বা সাঁত দ্দিনের 

পর কেহ বা! দশ দিনের পর ওষধি প্রয়োগ কর্তব্য বলেন। পিম্তজন্য 

জরে অল্প দিনেও ওষধ দেওয়া যায়। দোষের পরিপাক হইলেও 

অল্প দ্রিনে ওষধ দেওয়া যাঁয়। অপর দোষে ওধষধ প্রয়োগ করিলে পুন- 

ব্বার জরপপ্রকাশ হয়। এ অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগে বিষমজর 

উত্পাদন করে । জ্বরোতক্রিষ্ট বাক্তির' মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে 

তাহা রোধ করিবে না, তবে অতিশয় নিঃসরণ হইতে থাকিলে অতি- 

সারের গ্তাঁয় প্রতিকার করিবে । শ্োতঃ পথের বদ্ধমল ফস পরিপাক 

পাইয়া কোষ্ঠদেশে যংকাঁলে সমাগত হয় * তত্কালে জর অল্প দিনের 

* দোষের পরিপাঞ্চ হইলেই স্রোত: পথস্থ সকল দোষ কা মল কোষ্দেশে 

সমাগত হয়। অহএব দোষের পরিপাকের লক্ষই মলের পরিপাঁষ্টউকর লক্ষণ । 

দোঁষের পরিপাক হইলেই বিরেচন ব্যবস্থা । **জ্বরাদো” ভীজ্বনং প্রোক্তং জ্বরমধো 
তু পাচনম্। জ্বরাস্তে ভেষজং দদাৎজ্বরমুক্তে বিরেচনম্*” ॥ এই সাধারণ বচনে 

জ্বরমুক্তে অর্থাং জ্বরণিবৃত্তি হইলে বিরেচন বিধেয় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, ইহার 
যুক্তিপরে আলোচন। করা যাইবে। 
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হইলেও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্তব্য। কারণ পক দোষ দেহে 

থাকিলে অতিশয় পীড়া, বিষমজ্বর এবং বলক্ষয় হয়। অতএব 

তৎকালে বমনাদির দ্বার দোষের নির্গরণ কর্তব্য। দোষের নিহরণ 

কার্ষে ক্রমান্বয়ে বমন. আস্থাপন, বিরেচন এবং শিরোবিরেচন পর 

পর প্রয়োগ করিবে। রোগী বলবান্ হইলে শ্ল্েক্জরে ক্রমে 
ক্রমে বমন প্রয়োগ করিবে । পিত্তাধিক্য জরে মলাশয় শিথিল 
থাকিলে বিরেচন, বায়ুজন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্ত রোগ বিশিষ্টজবরে 

নিরূঢ় বস্তি, এবং কটি ও পৃষ্ঠ-দেশে বেদন। থাকিলে, দীপ্তাগ্রিবি শিষ্ট 

রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফ-কর্তৃক অভিভূত হইলে, 
শিরোবিরেচন কর্তব্য, তাহাতে মণ্তুকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং 

ইন্দ্রিয়, প্রতিবোধিত হয়। দুর্বল রোগীর উদর আখ্মাত হইয়া যন্ত্রণা 

যুক্ত হইলে, দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, শোলফা, হিল, ও সৈন্ধব প্রলেপে 
প্রয়োগ কর্তব্য, এবং বায়ুর উর্দগতি থাকিলে পর সকল দ্রব্য অন্নরসে 

পেষণ করিয় ঈষদুষ্ঝ প্রয়োগ করিবে। মূত্র পুরীষ রুদ্ধ থাকিলে, 
পিপ্ললী মুল, যমানী এবং চব্য যোগে বঙ্তি নির্মাণ পূর্বক মলদ্বারে 
প্রয়োগ করিবে অথবা যবাগড বা অন্যপ্রকার বায়ুর অন্থুলোমকর 

পেয়া পান করাইবে। উর্ধ অধেো! সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের 

শান্তি না হয়, তবে সেই অবশিষ্ট দোষ, শরীর রুক্ষ হইলে, দ্বৃত পানের 

দ্বারা শমত প্রাপ্ত হয়, এবং শরীর কৃশ হইলে, অল্প দোষ শমনী 
প্রয়োগে শাম্তু লাভ করে । 

অত্যাহার জন্য জরে সকল রোগীর উপবাস বিধেয়ঃ কিন্তু অগ্নি 
মন্দ হুইয়! ভৃষ্ণার্তশহইলে ক্লিন যবাগ্ড * পান -বিধেয়। মধ্যপায়ী, 
ডি হইলে জল ও মধু সংযোগে প্রচুর পরিমাণে 

* “কিন্ন বাণ” যবতওল ছয় গুণ জলে পাক করিয়৷ 'জল শ্ুইভে পৃথক, 
করিয়। জ্বর যুক্ত রোগীকে দিবে । যবাগুর মণ অন্যত্র ঘন হওয়াই ব্যবস্থা ॥ 
“্যবাগড বড় গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা ঘনশিকথক1। পৃথক, ভ্রব্যেস্ত বিরলৈঃ 
সংযুক্ত জবরিণে হিতা” |” 



৩৭২ স্বশ্রুত । 

লাজ-মগড পান করাইবে, তাহা জীর্ণ হইলে নাংস-যুষ ও অন্ন ভোজন 
করাইবে। উপবাস ও শ্রন জন্য বাতাধিক্য জর হইলে দীপ্তাগ্নি 

ব্যক্তিকে মাংস রস ও অন্ন বিধেয়। কফ-জন্য [রাগে মুধগ-যূষ ও 

অন্ন এবং পিত্ৃজ্বরে শীতল মুদগ-যুষ ও অন্ন শর্করা যোগে ভোজন 

কর্তব্য। বাতপৈত্তিক জরে দ্াড়িম বা আমলকাঁ যোগে মুদগ-যুপ, 

বাতশ্রেক্স জরে হুম্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্শ্নেম্সা জরে পটোল ও 

নিশ্বযূষ অন্নের সহিত বিধেয়। দাহ, বমন ও তৃষ্াযুক্ত এবং ্ীণ 

রোগীকে অন্নাহার না করাইয়া মধু ও শর্করা যোগে প্রচুর পরিমাণে 
লাজমণ্ড পান করাইবে। পিন্র-শ্নেপ্না জরে অথবা গ্রীষ্ম কালে 
রক্তপিত্ত রোগ হইলেও এ রূপ'ব্যবস্থ'। নিত্য মদ্যপানীর পক্ষে 

যবাগ্ড হিতকর নহে, অম্ন-যুক্ত বা অগ্রহীন মাংসযূষ বা রস বিধেয়। 

মন্দাগ্রি হইলে যবান্ন যোগে পুরাতন মদ্য হিতকর। কফ-জন্য 

অরুচি হইলে ভিকটু সংযোগে তত্র বিধেয়। কৃশ, অনদোষ- 
বিশিষ্ট, ক্ষীণ, জীর্ণ জরপীড়িত রোগীর পক্ষে, অথব। বাত-পিত্ব- 

জরে, দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহ রুক্ষ হইলে এনং পিপাস! 

বা দাহ থাকিলে হুপ্ধপান স্বাস্থ্যকর হয়। সকল জরেই সপ্ত দিবস 

অল্প ভোজন করিবে । যাবৎ জ্বর-বেগের হ্রাস ন। হয় তাবৎ 

প্রচুর ভোজন করিলে জ্বর-বেগ ছি হয়। তরুণ জ্বরে ছুপ্ধপান 

অতি অবৈধ *। 

জর রোগে অরুচি হইলেও হিতকর পথ্য ভোভুন, করিবে। 

আহারের কালে অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে অনাহারে শরীর 

ক্ষর হয় ব মৃত্যু হয় জ্বরে গুরুপাক বা অভিষ্যন্দী দ্রব্য অথব! 

সকালে কদাচ আহার করিবে ন!। তাহা হিতকঁস.. আযুক্কর 

বা সুখকর নহে। ক্ষীণ ব্যক্তি অঁধিককাঁল- স্থায়ী সততক বা! 

* ন্ষশীণ শরীরে বাত-পিস্ত জন্য জ্বর হইলে ও অগ্নির দীপ্ত থাকিলে ছুপ্ধ দেওয়। 
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বিষম-জ্বর হইলে প্রচুর পরিমাণে লখুদ্রব্য-ভোঁজন * হিতকর। 
মুগ, মস্থুরঃ চণক, কুলখ, জ্বর রোগে এই সকলের যৃষ আহারার্থ 

ব্যণহাধ্য । লাব, কপিঞ্জলঃ € পর্ষি বিশেষ ) এণ, পৃষ'ত, শরভ, 

কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মুগমাতৃক (ইহারা হরিণজাতীয়) এবং শশ 

( খরগোন ) মাংসাশীর পক্ষে এই সকলের মাস ব্যবস্থা । সারস, 

ক্ৌঞ্চ, ময়ূর, কুক, ও তিত্তির, ইহাদ্বিগের মাংস গুরুপাক এবং 

উষ্ণ বলিয়। কান কোন চিকিৎসক জররোগে প্রশস্ত জ্ঞান করেন 

না। জরে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদিগের মাংস উপযুক্ত কালে 
ও পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত । শরীরে জলসেচন, অবগাহন, 

শ্নেহ-সেবন, সংশোধন, 1 স্নান, 'অভ্যঙ্গ, দিবা-নিদ্রাী শীতল-০সবন, 

ব্যায়াম এবং স্ত্রী-সংসর্গ, জএ-মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সবল না হওয়। পর্য্যগ্ত 

এগুলি অকর্তব্য। জ্বর-মুক্তির পর হর্বল থাকিলে এই সকল অহিতা।- 

চারের দ্বার] পুনর্বার জর প্রকাশ পাইয়া অগ্থি যেরূপ শুফ বৃক্ষকে দগ্ধ 

করে তদ্জরপ শরীর দগ্ধ করে, অতএব জ্বর ত্যাগ হইলেও এই সকল 

পরিহাধ্য । দোষ ও ৰল যাবৎ স্বাভাবিক অবস্থা ! প্রাপু না হয় 

তাবৎ এই নিরম পালন করিবে । জরে অন্নমাত্র অপত্চষ্টার ঈ দ্বারা 

প্রমেহ জন্মে অতএব নিয়মিত আহার দেওয়া ও মল মুত্র সরল রাখ 

কর্তব্য । জরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও 

মলের বৈবর্ণ থাকে তবে অনুবন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ 

* দুখঁব! মাংন রস এ স্থলে অতি উত্তম পথ্য । 

1 জর হইতে মুক্ত হইয়। শরীরে অন্য কোন গ্লানি না থাকিলে বিরেচন 
প্রয়োগ করিবে না । * কেবল মাত্র ছুর্ধবল থাকিলে আহাক্কাদির নিয়মের দ্বারা সবল 
হইবে | ৭ 

1 বায়ু পিত্ত ব! প্রেম! জন্য গ্ষোন প্রকার গ্রানি যে পর্যন্ত থাকে সে পধ্স্ত 

দোষের স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না। ৰ 
$ যে কোন কাধ্যের দ্বারা মনের শাস্তি ভঙ্গ হয় তাহাই এস্ন্সে অপচেষ্ট৷ বল! 

বলা ষায়। 

৩২ 
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করঠিবে। জর-কর্শিত ব্যক্তিকে এক কালে প্রচুর শরিমাণে আহার 

দিবে না, তদ্বারা অগ্নি দূষিত" হইয়। পুনর্বধঘর জ্বর হয়। সকল 

প্রকার জরই হেতু বিপর্যয়ের * দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শ্রম, ঙ্গয় 

ও অভিঘাত-জন্ত জরে মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে। স্তন্ত অবতরণ 

কালে মৃতবৎসাদিগের বে জর হয় তাহা দোষ অন্ুনারে চিকিতওস! 

করিবে। .. 

অতঃপর সকল প্রকার জরের সংশমনী কথায় 1 বল! যাইতেছে। 

ৰায়জন্ত জরে পিগ্নলী, শ্তামালা, দ্রাক্ষা, শোল্ফাঃ হরেণু; এই 

সকল দ্রব্যের একত্র যোগে কাথ গুড় সংযোগে পান করিবে। অথবা 

গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে । বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংস্ট্রার 

( গোক্ষুরী) কাথ পাদাবশেষ থাকিতে শর্করা ও স্বৃত সংযোগে পান 

করিবে। শতপুষ্পা (শোল্ফ। ) বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণুও ধন্তেঃ 

বেণ।মূল, মুখা। এই সকলের একত্র যোগে কাথ মধুশর্করা সহ সেব্য। 

দ্রাক্ষা, গুল, গান্তার) ত্রায়মাণা শ্তামালতা এই সকলের ক্কাথ গুড় 

সংযোগে সেব্য। অথবা গুলঞ্চ ও শতমুলীর রস গুড় সংযোগে সেব্য। 

অবস্থা বিশেষে ঘ্ৃত মর্দনঃ স্বেদ আলেপন প্রয়োজ্য !। 

পিত্জন্ত জরে প্রীপর্ণী (গান্তারি), রক্তচন্দন, বেণামুল, পরূষক এবং 

মৌলপুষ্প ইহাদিগের কাথ শর্করা-যোগে মধুর করিস পান করিবে। 

অনস্তমূলের কাথ শকগা-যোগে পান করিবে। বষ্টিমধু; রক্তোৎ্পল, 
পপাপপসপীসপীপীসিসদ পপ সপ শশী পেসাস্পাসপিপ্পেসী পািপিপাশ পপি স্পা পাপা পিসপাপাপপপপাি 

* উষ্ণ জন্য হুইলে শীতল, শীতন জন্য হইলে উষ্ণ) ক্ষয় জন্য ইহল্পী পোষণকর 

এবং কোন ধাতুর বা দোষের আ|ধক্ জন্য হইলে তাহর ক্ষয় ইহাদিগকেই হেতু 
বিপধ্যয় বল। যায়। 

1 ইহাকে পাচন বলা যায়। 

জ্বরের আমাবস্থা, পরিপাক হইলে যদি বাযুঞজন্য উপ্দ্রব থাকে, যদি অপর কোন 

দৌষের সংক্রব না থাকে কেবল বাতজন্য হ্বর হয়, যদি জীর্ণ জর বায়ুজন্য হর অর্থাৎ 

হর প্র।চঃবালে আর্ত হইয়। মধ্যাহ্ন কালে মগ্ন হয় তবে ঘুতমদীন বিধেয় । বদি 

নন্ধ/কালে আরম্ত হইয়া ছুই প্রহরের মধ্যে মগ্ন হয় তাহাতে গব্যদবত!পান বর্তব্য। 
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পদ্ম কাষ্ঠি, পদ্ম, ইহাদিগের শীতল কাথ শর্করা যোগে পেয়। গুলঞ্চ, 
পদ্মুকণষ্ঠ, রোধ, শ্তামালতা, উত্পল ইহাদ্দিগের শীতল কাথ শর্করা 
যোঁগে পাঁন করিবে । দ্রাক্ষা, আবগ্বধ (শোঁদলি), গান্তাঁরি ইহাদিগের 

কাথ শর্করা যোগে পান করিবে । মধুর ও তিক্ত শীতল কাগ শর্করা! 

যোগে পান করিলে প্রনল দাহ ও তৃষ্ণার শাস্তি হয়। শীতল জল 
মধু সংযোগে আক পান করিয়া বমন কণ্রলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। 
যজ্ঞভুত্বুর ও চন্দন ঢগ্ধের সহিত পাঁক করিবে । সেই শীতল কা 

পান করিলে অন্তর্দাতের শাস্তি হয় । অথব1 অন্য গ্রকার শীতল কাঁথ 

জলে আলোড়িত ও নিশা-পর্র্ষিত করিস মধূ-সংযোগে পান করিলে 

জরদাহের নিবুত্তি হয়। জিহ্বা, টালু, গলদেশ ও ক্লোম শুফ হইলে 
পদ্বাকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্গা, উৎপল, রক্কোৎ্পল, ভৃষ্টবব, বেণামুল, 

মঞ্জিষ্ঠা, গান্তার ফল ইহাদ্দিগের একত্র ষোগে কনক মুর্ধদেশে লেপ 

দিবে। সুখবৈরস্তে মাতুলুঙ্গের (টাঁবা লেবুর ) কেশর, মধু, সৈন্ধৰ 

সংযোগে অথবা শর্করা যোগে দাড়িথ্বের কল্ক বা দ্রাক্ষা ও খঙ্জুরের 
কক্ষ, অথবা ইহাদিগের কাঁথ বাঁ রসের গণ্ডষ মুখ মধ্যে ধাঁরণ 

করিবে । 

কফ জন্য জরে ভাঁতিম, গুলঞ্চ, নিম্ন, ক্কজর্ক ইহাদিগের কাণ মধু 
সংযোগে অথবা ত্রিকটু, নাঁগঝেঁশিব, হরিদ্রা? কটুকী, ইন্দ্রযব ইহাদিগের 
কাথ, অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিষ্ব, বেণাঁমুল, অতিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, 

উন্্রধব, যু্ববা»এবং পটল, ইহাদিগের কাধ মধু ও মরিচ সংযোগে, 

সেবন করিবে । শ্তামালতা) অতিবিষা, কুষ্ঠ, পুরা, ছুরাঁলভা, মুখা, 

উহাদিগের কাথ অথবা মুখ, ইন্্রযব, ত্রিফল1, কটুকী, পরূষক ইহা- 
দ্িগের ধা্র সেবন করিবে । 

বাতশ্্েম্ম জন্য 'ঁরে রার্জবৃক্ষাদি বর্গের কা মধু সংযোগে উপযুক্ত 
কালে সেবন করিলে আরোগ্য হয়। শুষ্ঠী, ধানাক্, বামনহাটা, 

হুদীতকী, দেবদারু,, বচ, শীগ্নীল, মুখা) চিরতা, কটকফল ইহাদিগের 



৩৭৬ স্ঞ্রুচত | 

একত্র যোগে কাথ, মধু ও হিঙ্থু যোগে উপযুক্ত কালে সেবন করিলে 

শীত্ব আরোগ্য হয়। শ্বাস, কাস, শ্নেক্পাঃউঠা, গল-গ্রহ, হিককা, কণ্- 

শোগ, হৃদিশৃল ও পার্শূল, উক্ত কা পানে এই সকল উপদ্রবেরও 
শাস্তি হয়। 

পিন্ত-্রেম্ম জরে এলাইচ, পটোল, ত্রিফলা, 'যষ্টিমধু বৃষ, বাপক 

ইহাদিগের কাথ মধুযোগে অথবা কটু কী, বিজয়া, দ্রাক্ষা,মুথা ক্ষেত্র- 

পর্পটা ইহাদিগের কাথ অথব1 বামনহাটা, বচ, পর্পটা, ধনা, হিস্ব 

হরীতকী, মুখ, দ্রাক্ষা ও নাগর ইহাদ্দিগের ক্কাগ মধু-সংযোগে সেবন 
করিবে। ছুই তোঁলা পরিমিত কটুকী শর্করা উষ্ণ-বারি সহযোগে 
সেবন করিলে পিতৃ-শ্রেম্স জন্য জরের শাস্তি হয়। 

বাত-পিত্ব জন্য জ্বরে চিরত, গুলধ, দ্রাক্ষা, আমলকী, শঠী ইহা- 

ইহাদ্দিগের কাথ গুড় সংযোগে সেবন করিবে । রাক্সা, বৃষোখ, ত্রিফল! 

সৌদাল ফল ইহাদ্িগের কষায় সেবন করিলে বাত পিত্ত জরের 

শান্তি হয়। 

ভ্রিদোষ-জন্য রোগে প্রত্যেক দোঁষের শাস্তিকর ওষধ সকল একত্র 

যোগে সেবন করিবে । সকল জরেরই দোষের প্রাধান্য অনুসারে 

চিকিৎসা করিবে । বৃশ্চিক (বিচুতি ), বিন্ব মুখ, ছুপ্ধ ও জল একত্র 

পাঁক করিয়া ছুপ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জরের 

শান্তি হয়। তিন ভাগ জলে একভাগ ৃগ্ধ সহ শিরীষ বৃক্ষের সার 

সিদ্ধ করিয়] ছুপ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল' প্রকার্জ্রের শাস্তি 

হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্বামূল, দেবদাঁরু ইহাদিগের কষায় 
পানে জরের শীস্তি হয়৷ ভ্রিদোষ জন্য জরে ত্রিফলার কাঁথ ঘ্বত 

সংযোগে সেবনীয়। অনস্ত। ( অনন্ত মূল ) বালক (বাগী), মুখা, 

শুঠঠী, কটুকী, এই সকল একত্র যোগে ছুই তে! পরিমাঁণে ঈষদুষ্ণ 

জল সহযোগে হুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে। ইহাতে সকল 

জ্বরের শান্তি হয় এবং ক্ষুধার দীপ্তি হয়। অগ্নিকর বৈরেচনিক ও 
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জরপ্ন, এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক গুণের একটী বাঁ ছুইটা 
করিয়া দ্রবা ওষধে যোজন করিবে । স্বৃত, মধু) হরীতকী ও তৈল 
একত্র লেহ প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার জরের শাস্তি 
হয়। মধু যোগে তৃরুৎ সেবন করিলেও প্রবল জরের শান্তি হয়। 

বিষম জরে উদ্ধ অধো ভাগ শোধন করিবে অর্থাৎ বমন বিরেচন 
প্রয়োগ করিবে। প্রীহোদর রোগের বিহিত ঘ্বৃত অথব1 ভ্রিফলা চর্ণ 
গুড় সংযোগে গা করিয়া পান করিবে । গুলঞ্চ, নিম্ব, আমলকী 
এই সুকলের একত্র যোগে কাথ মধুসহ পাঁন করিবে। প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে দ্বত যোগে লগুন সেবনও ব্যবস্থা। মধুক ( মৌল ), 
পটোল, কটুকী, যুগ! এবং হরীতকী এই পাচটা দ্রব্যের মধ্যে ছুইটা 
তিনটী খা পাচটাই একত্র যোগে কাথ প্রস্তত করি] পান করিবে। 
অথবা ঘ্বত; ছুপ্ধ (গণ্য), চিনী মধু এবং পিপ্পলী একত্র যোগে 
যথাসাধ্য পরিমাণে সেখন করিবে । অথবা দণমুলীর কাথ সহ 
(িপ্প্লী সেবন করিবে, অথবা পিপ্পলী প্রতিদিন এক একটা বৃদ্ধি 
করিয়া সেবন পুক্বক ছুগ্ধান্ন ও মাংস-রস এবং অন্ন ভোজন করিবে । 

উত্তম মদ্যপান এবং কুক্কুট মাংস ভোজনও বিধেয়। কোল অগ্রি- 

মন্থ (গনিয়ারি ) এবং ত্রিফল। ইহাদিগের কাথ দধিসহ দ্বতপাক ক।রস্সা 

তাহাতে তিন্বক লোধ প্রক্ষেপ করিবে; এই ঘ্বতে বিষম জরের শান্তি 

হয়। , 
জঈণ জ্বরপ্ন ঘবতের প্রকরণ *। 

পিপ্পলী, আত ইচ, দ্রাক্ষা, শ্তামালতা, বিন্ব, চন্দন (রক্ত), কট্রকী 

ইন্্রযব; বেণঠুমূল, (িংহী, তামলকী, মুখা, ত্রায়মাশ! স্থিরা, আমলকী, 

শুষ্ঠী, চিত্রক এই সকল যোগে ঘ্বৃত পাক করিয়া গাঁন করিলে বিষমাগ্নি 

জীর্ণজর, শিরঃশুলঃ গুল, উদরী, হুলীমক জরধুক্ত ক্ষকাশ এবং 
পার্্শূল শামা হয়।' 

* ঘবৃতে কক্ষ কাথ প্রভৃতি গীক করিবার প্রণালী 'ন্সেহপাক, আধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। 
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গুলঞ্চ, ব্রিফলা, বাসক, ত্রাক্মনাণা, ধবাস এই নকল দ্রব্যের ককাথ 
এবং দ্রাক্ষা, পিপ্পলী; ষুখা, শুষ্ঠিঃ কুড়, চন্দন এই ভ্রব্য গুলির কন্ক 
সহযোগে ত্বৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ক্ষয় শ্বাস কাস ও জীর্ণর 
আরোগ্য হয়। । 

কলশী, বৃহুতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিশ্ব, গোক্ষুর বলা, পর্পট, মুখা, 

শালপর্ণী ও যবাস এই গুলির কাথে এবং দ্বিগুণ হুপ্ধে, পরে শহঠী, 
তামলকী, ভার্গী (বামনহাটা )ঃ মেদ (অভাবে অশ্বগন্ধা, )) কতক এবং 
কুড় এই গুলির কন্কে ঘ্বৃত পাক করিলে তন্বর৷ জীর্ণজরঃ শির£শুল, 

পার্শশুল, কাস এবং ক্ষয় নিবৃত্ত হয়। | 
পটোল, পর্পট, নিষ্ব, গুলধ, ভ্রিফল1, বৃষ, কটুকী, মুখা চিরত! 

বদাস, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, দারু হগিদ্রা» ইন্দ্রবব, ০েণামুল, ভ্রারমাণা, 

পিপৃপলীঃ উৎপল, কুড়, আমলকী, ভূঙ্গরাজঃ ক।কমাচী (গুড়কামাই) 
ভীরু এই সকলের রসে ও ক্কাথে ত্বত পাক করিলে তাহাতে অপচী, 

কুষ্ঠ, জর, শুক্রার্জন (নেত্ররোগ) প্রভৃতি নয়নজাত, বদনজাত, 

কথআাত এবং নাসিকালাত ব্রণ আরোগ্য হয়। 

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুখ।» মঞ্ভিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ন্্ু, এলা ইচ, 

এপব।লুক, রক্তচন্দন, দেখদারু, বহিষ্ট, কুষ্ঠ, হগিদ্রা» পর্ণিনী, শ্যামা- 
ন৩, অনন্ত মুল) হরেণু১ তৃবৃন্, দত্তী, বচঃ তালীপঃ নাগকেশর এবং 

মালতী পুষ্প ইহাদিগের ক্কাথ ঘ্বতের দ্বিগুণ হুপ্ধ, এই সকল সহযোগে 

দ্বত পাক করিখে, ইহার নাম কল্যাণ ঘ্বৃত। ইহার দ্বারা.বিবমজ্ঞএ, 

শ্বাস, গুল্ম, উন্মাদ, বিষ'জন্য রোগ অলক্মী বন্দ্ত্ব গ্রহ ও রক্ষা দর 

শ্তিকর । অগ্িমান্দয, ন্ট-গুক্র। রজ-দোষ আরোগ্য হ্য়ঃ দৃষ্টি প্রপন্ন, 

আঘুর্কদ্ধি এবং রেতো-মাগ-স্থিত যাতনার, (মেহরোগ-থটিত ) শাও 

হ্য়। 
কপিল।" গাভির ত্বৃত এক প্রস্থ (চারিসের ), দ্বিগুণ হুগ্ধ, পৃর্ব্বোক্ত 

সকল দ্রব্ এবং পর্ধগন্ধ। ও মালতী, চম্পক, অশোক, শিরীষ, নল, 
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পদ্ম, নাগকেশর, দাঁড়িম ফুল এই সকলের সহযোগে মণি-সংযুক্ত 
ঘ্বতঃ রোগী ও বৈদ্যের উভয়ের পক্ষে প্রশস্ত তিথি ও নক্ষত্রে পাক 

করিয়! ব্রাহ্মণের দ্বার অভিমন্ত্রিত করিবে । ইহাকে মহাকল্যাণ 

স্বত বলে। ইহুর দ্বারা সকল প্রকার জরের শান্তি হয়, বলি 

ও পলিত বর্জিত হয়, দর্শন ও স্পর্শণে সর্ধ রোগ নষ্ট হয়। এবং 

ইহ অত্যন্ত হইলে মন্ুধ্য তিন শত বৎসর জীবিত থাকে । 
পঞ্চগব্য,অর্থাৎ্থ দধি, ছুগ্ধ, ঘ্বতঃ মূত্র এবং গোময়-রস সমভাগে 

একত্র পাক করিয়া) তাহাতে ভ্রিফল।, চিত্রক, মুখ! হুরিদ্রা, দারু- 
হুরিদ্রা, বকুল ও বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চব্য, দেবদারু, এই সকল 

প্রক্েপ করিবে, ইহাতে বিষমজর আরোগ্য হয়। বল! অথবা 
গুলঞ্চ যোগে পঞ্চগব্য পাক করিলে জীণজর পাণ্(রোগ ও শোথ 

আরোগ্য হয়। এই প্রণালীক্তমে পঞ্চ আবিকের ঘৃত পাক করিবে। 
অথব] পঞ্চ ছাগ পঞ্চ মহিষ এবং চারিটি উষ্টর ইহা্ধিগের ঘ্বৃত, ত্িফল1, 

বেণামুল, সম্পাদক, কটুকী ও অতিণব। এই সকল যোগে পাক 
করিবে । 

শতমূলী, সপ্তপর্ণী, (ছাতিম), গুলঞ্চঃ হরিদ্রা, দারুছরিদ্রা, 
চিত্রক, তৃবৃ্। মুব্ব1১ প্টাল, নিম্ব, বালক» [চরাত।, বচ, বিশাল, 
পদ্ম, কুষ্ঠ, শ্তামালতাঃ অনন্ত-মুল, যষ্টিমধু) চই, রক্তচন্দন). ছুরালভা, 

ক্ষেত্রপপটী, ত্রায়মাণা, বাসক, রান্না) কুক্কুম, মঞ্রিষ্ঠা, পিপপলা, 

শুঠ, এই. সকল এবং আমলকীর রস দ্বিগুণ একত্র যোগে ঘ্বৃত পাক 

করিবে । পরিসপজ্বর, শ্বাস, গুন, কুষ্ঠ, পাওুঃ প্লীা অগ্নিমান্দ্য এই 

সকল রোযার উপকার হয়। 

পটোল, কটুকী, দারুহরি্রা, নিষ্ষ, বাক, ত্রিফলা, ছুরালভা, 

ক্ষেত্রপর্পটা, ত্রারমাণাঁ, প্রত্যেকে আট তোল এবং ছুই শের আমলকী, 

৬৪ সের জলে ইহাদিগের কাথ পাক করিয়া পাদাবশৈষ থাকিতে 

স্বতের সহিত পাক করিবে । এই দ্বৃত কর্তৃক রক্তপিত্ত, কফ, শ্বেদ, 
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ক্লেদ, পুয়, অঙ্শোষ, কামলা, জর বীসর্প এবং গণ্মালা আরোগ্য 

হর | 

পক্ক ছুগ্ধ, শর্করা, পিপপলী, গঙ্পিপ.পলী, মধু এবং ঘৃত একত্র 
মন্থন পূর্বক পান করিবে। ইহাকে পঞ্চসার বুলে, ইহার দ্বার! 
বিষমজরের শাস্তি হয়। ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষয় শ্বাস) এবং হদ্রোগেও 

প্রয়োজ্য । | 

লাক্ষা, শুঠী, হরিদ্রা, মুর্বা, মঞ্তিষ্ঠা, স্বর্জিকা) হরীতকী, ইহাদিগের 

ছয় গুপ ক্কাথ সহ তৈল পাক করিবে । ইহাতে জর আরোগ্য হয়। 

যজ্ঞডুন্বুর,। আসন, নিষ্ব; জদ্ঘু সপ্তচ্ছদ, অজ্জুন, শিরীষ, খদিরকাষ্ঠ, 

মণ্তিকা, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, ক্ষেত্র-পর্পটী, বেণামূল, বচ। গজ- 
পিপপলী এবং মুখা এই নকলের কাথে তৈলপাক করিবে । অভ্যঙ্্ে 

জরের শাস্তি হয়। 

যে দিন জ্বরের উদয় হইবে সেই দিন জরের পূর্ব নির্বিষ সর্পের 
ছারা অথবা চৌর্যযাপবাদের দ্বারা রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে, 

এবং অনাহারে রাখিবে। অথব। অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরুতর 

দ্রব্য আহার করাইয়া পুনঃপুনঃ বমন করাইবে। অথবা তীক্ষ 

মদ্য ব। জ্বর-নাশক ঘ্বৃত ব। যথেষ্ট পরিমাণে পুরাণ ঘ্বৃত পান করাইবে, 

কিম্বা সমধিক বিরেচন প্রয়োগ করিবে । অথবা! পূর্বে স্বেদ প্রয়োগ 

করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। 

ছাগের কিম্বা মেষের চন্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা এক. নিম্ব পত্র 

মধুযোগে এই পক্ল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে । কম্প থাকিলে 
বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে। পিগপহ্ই সৈন্ধব, 
সর্ষপত্ৈল; নৈপালী এই সকল চক্ষে অগ্জনে প্রয়োজ্য। উদ 
রোগাধিকারে এবং বিষ চিকিত্সায় অজিত নামক যে ঘ্ৃতবল। 

হইয়াছে তাহ।ও সেবনে জ্বর শাস্তি হয়। 

ভূতাঁবদ্যা বন্ধাবেশ এবং তাড়নের দ্বারা" ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের, 
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বিজ্ঞান।দির দ্বারা মানসিক জ্বরের, এবং স্বতমর্দনও রসৌদনভোজ- 

নের দ্বার শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্ক জরের শাস্তি হয়। অভিশাপ বা 

অভিচার জন্য জ্বর হোমাদির দ্বারা, ওঁৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জন্য 
জর দান স্বস্তযয়ন ও আতিণা-ক্রিয়ার দ্বার নিবৃত্ত হয়। 

অভিঘাঁত-জন্য "জরে উক্তক্রিয়! বিপেয় নহে । মধুর স্সিগ্ধ কষায় 
অণবা দোষ অনুসারে অন্যবিধ ওষধ প্রয়োগ করিবে । কোন 

প্রকার ওষধের গন্ধে বা বিষ-জন্য জর হইলে বিষ ও পিত্তের চিকিৎসা 

করিবে । সর্বগন্ধার কাথ ইহাতে প্রয়োজ্য । অথব। নিষ্ব 'ও দেব- 

দাঁরুর ক্কাথ বা মালতী পুষ্পের ক্কাথ৪ সেবনীয়। বিষসজ্বরে যবান্ন 

সহযোগে প্রস্তুত কর! আখহাবীয় "ঘ্বত এবং মদ্য হিতকর। এবং 

গো ও ব্রাঙ্গণ ও হর গৌরীর পূজা কর্তব্য। 
কফ জন্য ও বাঁযু জন্য জরে রোগী শীত কর্তৃক পীড়িত হইলে 

উষ্ণবর্গের দ্বারা অঙ্গে লেপ দিবে এবং উষ্ণকার্ধাই বিধেয়। ঈষদুষ 

কাজী, গোমুত্র এবং শক্ত দধিমস্ত সেচন করিবে । অথবা পলাশের 

কন্ধ লেপন ব৷ রান্না! বাবুইতুলসী এবং সজিন। বীজ একত্রযোগে 

কন্কও লেপন কর্তব্য । গুক্ত সহযোগে ক্ষার ও তৈল অভ্যঙ্গে 

প্রয়োজ্য । এ অবস্থায় আরগ্বধাদি গণের কাঁথ বিশেষ হিতকর। 

বাতগ্র দ্রব্যের ঈষদুষ্ঙ বাগে অবগাহন কর্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া! 

এবং স্থখোঞ্চ জল-সেচন দ্বারা শীত নিবারণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুর লেপন 
পুরর্বক উর্ণা গার্পান্ঠ বা কৌশেয় বন্ত্র অঙ্গে আবৃত করিয়া] শয়ন 

করাঈবে। পরে রূপযৌনন-সম্পন্না। পীনস্তনী প্রমদ] দ্বার গাঢ় 

আলিঙ্গন করুইকে। রোগীর শরীর হৃষ্ট হইলে সেই পন্ত্রীকে অপনীত 
করিবে । গ বরাজিনীর সংশ্রি্ট আলিঙ্গনে হিমজরের শান্তি হইলে 
হিতকর অন্ন ভোজন-করাইকে। 

_ উপদ্ত্রবের চিকিৎস1। 

দাহ কর্তৃক অভ্িন্থত হইলে দাঁহশান্তিকর কাঁধ্য কর্তব্য। মধু 
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ও ফাণিত যুক্ত নিম্ব পত্রের জল পান করাইয়া বমন করাইবে। 
শতধোৌত ঘ্বৃত মাখাইয়া| কোল ও আমলকী সহ কিম্বা শুকধান্যের 
কাঞ্জী সহযোগে যবশক্ত, লেপন করিবে অথবা কোন প্রকার পিস্ত 

শান্তি কর পন্না অন্পিষ্ট করিয়া লইয়! ব! পলাশ তরুর পল্লব 

অল্নে পেষণ পু্র্বক ফেণাইয় কিন্বা বদদরীপল্পব ও নিম্বপত্র ফেণাইয় 
অঙ্গে প্রদেহ-প্রয়োগ বা লেপন করিগে দাহ, তৃষ্ণা ও মৃচ্ছার 
শান্তি হয়। 

এক পোয়া ধব, চারি তোলা মঞ্জি্ঠা। এবং এক শত পল অন্ন। 

এই সকল সহযোগে এক প্রস্থ সৈল পাক করিবে । এই তৈল প্রহলাদ- 

নকর ও জরদাহের শাস্তিকর। অথবা ভ্তগ্রোধাদ্িগণ বা কাকোলাদি 

গণ বা উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে । কিম্বা উল্ত গণসমূহের 

কাথ ও অক্প সহযোগে তৈল পাক করির1 অভাঙ্গে প্রয়োগ করিবে। 

কিন্বা এ ক্কাথ শীতল করিয়! দাঁহার্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন 

করাইবে। দাহবেগের শাস্তি হইলে রোঁগীকে উদ্ধত করিয়া শীতল 
জল সেচনে ও চন্দন লেপন পূর্বক চন্দনার্পয়োধর1, কোমল-ক্ষৌম- 
বসন-পরিহিত। পদ্মমাপ্য-বিভূষিত। বরাঙ্গিনী কামিনী কর্তৃক আলিঙ্গন 

করাইবে। প্রহ্লাদ জন্মিলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে । তদনস্তর 

হিতকর অন্ন প্রদান করিবে ।. পিত্ৃজ্বরে যে সকল শমনী ও বিরেচন 

কথিত হইয়াছে তাহাঁও এস্কলে হিতকর | 

মিলিত দোষ-জন্য জর হইলে আদৌ পিত্বের চিক্রিৎসা কর্তব্য । 

কারণ জর রোগে পিস্ত অত্যন্ত ছনিবার। বমন, মুচ্ছ1, পিপাস। 
প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, জরের অবিরোধে তাহাদিগের প্রতীকাঁর 
করিবে । যে কারণ জন্য উপদ্রব ঘটে তাহার বৈপরীষ্ট্যের দ্বার! 

সেই উপদ্রবের প্রতীকর করিবে | 

বষ্টিমধুঃ. হরিদ্রা, মুগা, দাঁড়িম, অল্নবেতস, অঞ্তন, তিন্তিরি, তেজ- 
পঞ্জ, উৎপল, গুড়ত্বক্, ব্যান্রনণী (বৃক্ষ বিশেষের ফল) টাবা লেবুব 
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রস 3 মধু; এই গুলি মধু ও শুক্ত যোগে মস্তকে লেপন করিলে, 

মস্তকের তাপ মোহ বমি হিক। কম্প নিবৃত্ত হয়। 

মৌল, বালা, সকল প্রকার উৎপল, মৌরি, এই গুলি মধু ও ঘ্বৃত 
যোগে লেহন করিলে বমিঃ কফ গ্রসেক, রক্তপিতঃ হিকা, এবং শ্বাস 

আরোগা হয়। 

ভূমি কুক্মাণ্ড দাঁড়িম, €লোধ, দধির সর; এবং বীজপুর € লেবু, 

বিশেষ ) একত্র করিয়। মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষা ও দাহের শান্তি 

হয়। 

ত্রিফল ও পিপ্পলী ও ন্বর্মাক্ষিক ঘ্বত ও মধুযোগে লেহন 
করিলে কাস ও শ্বাস উপদ্রবের শান্তি হয়। 

দাড়িম শর্কর। দ্রাক্ষা এবং আমলকী মুখ-বৈরন্তে ইহাদিগের কন্ক 

বা গণ্ডষ ধারণ করিবে। 

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মধুঃ ঘ্বতঃ এবং চল, উষ্ণ বারি সংযোগে ইহাদিগের 

নস্ত, অথব। জীবনীর সংযোগ পাক কর! ঘ্বতের নন্ত শৃন্ত-মুদ্ধার পক্ষে 

হিতকর । 

ত্রিফলা শ্তামালতা। তৃবৃৎ এবং পিপ্পলী ইহাদ্িগের চুর্ণ মধু ও 

শর্করা যোগে বিরেচনে প্রশস্ত । পিতৃ-জ্বরের পরিপাকে এবং উদ্ধগত 
রক্তাপত্তে ইহ। প্রয়োজ্য। 

কফ এবং বায়ু জন্য রোগে এইরূপ বিরেচন এবং স্ষেহাভ্যঙ্গের 
দ্বারা শোধন ঝুরিবে*। দোষের শান্তি হইয়। রোগী ভ্রামার্ত থাকিলে 

মধু শর্করা এবং হরীতকী একঞঙ্ যোগে পান করিবে । বায়ু-জন্য 
অরে বাতন্ন ও মধুত দ্রব্য যোগে নিরূঢ বস্তি প্রয়োগ করিবে । অথব!1 

দোষ ও ঞ্ৰল অনুসারে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে । পিত্তজন্য জরে 

উৎপবাদিগণ, চন্দন ত্র বেপাঁমূর্ী, ইহাদিগের প্রচুর পরিমাঁণে শীতল 
কাথ শর্করা! সহযোগে মধুর করিয়া তৎসহষোগে বস্তি গ্রশ্লেগ করিবে।' 

ড সি আআ 

১৩। আমাবখ অতীত হইলেই শোধন ও অভ্যঙ্গ প্রয়োজ্য । 
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যাতন। থাকিলে, আম্মাদির ত্বক্ঃ শঙ্খ, চন্দন, উৎপল, গেরিক, অঞ্জন, 

মঞ্রিষ্ঠা, মৃণাল, পদ্ম, এই সকল উত্তমরূপে পিষিয়।, ছুপ্ধ, শর্করা ও 

মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল দ্রব্য সিদ্ধ বস্তির 

প্রণালীক্রমে প্রয়োগ করিলে জরদাহের শাস্তি হয়। কফ-জন্য জরে 

আরগ্বাধাদির কাথ পিপ্পল্যাদিগণ ও মধু, সংযোগ বস্তি প্রয়োগ 

করিবে । অথবা কফন্ দ্রব্যের কাথ অন্ুবাসনে প্রয়োগ করিবে। 

ছ্বিদোষ-জন্য ব! সন্গিপাত জন্য জরে দোষানুসারে দ্রব্য মিলিত করিয়া 

বস্তি প্রয়োগ করিবে । যে সকল ন্নেহ বাযুরোগের শান্তিকর, তৈল 

ব্যতিরেকে সেই সমস্তই বাযু-জন্য জরে বস্তি-কার্য্যে এবং অভ্যঙ্গে 

প্রয়োজ্য *। পিত্ুজন্য জরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে এবং শ্লেম্ম 

জন্য রোগে কটু-তিক্ত দ্রব্য সহযোগে, ঘ্বত পাক করিয়া বন্তি-কাধ্যে 

প্রয়োজ্য। পিত্ের শান্তি হইয়াও যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে তাহাতে 

ত্বকস্থ জবর জন্মায় অর্থাৎ ত্বক উ্ণ হয়॥। তাহাতে শীতল ইক্ষুরস বা 

শর্করোদক পান করিবে । এবং শালি ব। যষ্টিধান্যের অন্ন হঞ্ধ সহ 

ভোজন করিবে । কফ-বাত-জন্য জ্বরে স্বেদে ও অত্যঙ্গ প্রয়োগ 

করিবে । দ্বাদশ দিবসের পর সকল জবরেই দ্বত সেবন বিধেয়। তাহা 

না হইলে আশয় সমস্ত রুদ্ধ হইয়। থাকে । জর ত্যাগ কালে দোষ 

সমস্ত ধাতু সকলকে ক্ষোভিত করে'। এই নিমিত্ত রোগী ব্যাকুল ও 

ত্রিয়মাণ হইয়া থাকে । মস্তকের লঘুত!, শ্বেদ, মুখের ঈষৎ পাওুতা, 
ক্ষবথু এবং অল্পে অভিলাষ, জরমুক্তের এই সকল লক্ষণ । জর শতৃর 

ক্রোধ হইতে সম্ভৃত ভয়ানক রোগ, বল, বর্ণ এবং অগ্নির অবসাদক, 

সরুল রোগের রাজা, সংস্পর্শে ব্যাপ্ত হয় ও কষ্টসাধ্য.এবং ইহাতে 
জীবনের অস্ত হইবার সম্ভাবনা, অতএব জরকে প্রাণীদিগির অন্তক 
বলা যায়? 

₹. * বাতঙ্সেম্মা রোগে আঙ্গাবস্থার পরে অর্থাত ১৩১১৪, দিনে বিরেচন স্বেদাদি. 
প্রয়োগের বায়ুর উপদ্রব সম্যক্ শাস্তি না হওয়! প্রযুক্ত ভ্লভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়। দেখা 

গিয়াছে। তাহাতে উপদ্রাবর শান্ত হইন়। শরীর হুম্থ হয় 



চত্বারিংশ অধ্যায় । 

অভিসার রোগের বিবরণ । 

গুরুপাক, অতি দ্গিগ্ধ, কক্ষ উষ্ণ, দ্রব, স্কুল, অতিশীতল অথবা 

বিরুদ্ধ দ্রব্য আহর জন্য, অথবা অকালে ভোজন বা অনীর্ণকর ব! 

অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন জন্য, অথবা] অতিশয় স্বেহপান, মিখ্যাহার, 
ভয়, শোক; দুষিত জল ব1! অতিশয় মদ্য পান জন্য, অথব1 প্রকৃতি ব1 

খতুর বিপর্ধ্য, জলক্রীড়া, বেগধারণ বা কমি দোষ জন্ত অতিসার 
রোগ জন্মে । 

দেহস্থ রস-ধাতু জঠরাগ্নি সংশমন পূর্বক পুরীষের সহিত মিলিত 

তইয়া, বায়ু কর্তৃক অধোভাগে চালিত হয়। এইরূপ” অধোভাগে 

চালিত হইয়! অতিশয় যাতনার সহিত নিঃসরণ হইয়া থাকে । পৃথক্ 
পৃথক এক একটা দোষ জন্য, বা ত্রিদোষ জন্ত, শোক জন্য বা আমজন্ত 
অতিসার রোগ এই ছয় প্রকারে জন্মে । কিন্ত ধন্বস্তরির মতে গীন্ডিত 
ব্যক্তির দোষের অবস্থা সকল কাঁলে সমান থাকে না, সময়ে সময়ে 

তাহ! পরিবর্তিত হয়। 

হৃদয়ঃ নাভি, পায়ু, উদর ও কুক্ষিদেশে ততোঁদ, গাত্রের অবসাদ, 
বায়ুর নিরোধ, মলের সরলতার অভাব, উদরের আশ্মান এবং অজীর্ণতা, 
এই গুপি অতিসার রোগের পৃর্ববরূপ ৷ অতিসার রোগ বাঁয়ু-জন্ত হইলে, 
শূল, যৃত্ররেোধ, অন্ত্ুজন, অপান বায়ুর শিথিলতা, কটি উরু ও জঙ্ঘার 
অৰসন্নতা, এই সকল লক্ষণ ঘটে» এবং রক্ষ শ্তাববর্ণ ফেণাধুক্ত মল বাঁয়ুর 
সহিত অল্পে অল্পে নিঃস্যত হয় । পিত্ৃ-জন্য হইলে বুর্ণন্ি, উষ্ণ, পীত, 
নীল বষ্ প্লাংস ধৌত জলেরন্তার মল অতি তীক্ষ বেগে নি:স্থত হয়, 
এবং তৃষ্ণা, মুচ্ছ1, দহ, স্মেদঃ? পাক ও জর কর্তৃক পীড়িত হয়। শেল্মা 
জন্য হইলে তক্জ্া, নিদ্রা, গৌদ্নব, বমনেচ্ছা, অবসাদূ, মল নিঃসরণ 
হইলেও পুনব্বার বেগের আশঙ্কা, সর্বদা বেগের আশঙ্কা, শ্েন্ব! 

২৩৩ 
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সহযোগে গাড় শুরুবর্ণ মল নিঃসরণ, অন্নে অরুচি এবং শরীর লোমাথ 
এই সকল লক্ষণ হয়। ব্রিদোষ-জন্ত অতিসার রোগ হইলে তন্দ্রা, 

মোহ, মাদকতা, মুখ-শোষ, তৃষ্ণ, নান! বর্ণের মলম্সাব প্রভৃতি সকল 

দোষের লক্ষণই প্রকাশ পায়। ত্রিদোষ-জন্ত অতিসার রোগ কষ্টসাধ্য, 

বালক ও বৃদ্ধের হইলে অসাধ্য হয়। অব্লাছারী ব)ক্তির শোক-জন্য 

বাম্প-বেগ পাকস্থলী বিদ্ধ করিয়া কোষ্ঠদেশে গমন পূর্বক রক্ত দুষিত 
করে। গুঞ্জাপ্রভা সদৃশ সেই দুষিত রক্ত পুরীষমি শ্রিত ও ছূ্ণন্ধযুক্ত 
হইয়া অথব1 পুরীষহীন স্থতরাং গন্ধশূন্য হইয়া কোষ্ঠদেশ হইতে 

নিঃস্থত হয়। শোঁকজন্য এই রোগ দুশ্চিকিতশ্ত । আমাজীর্ণ কর্তৃক 

দোষ সমস্ত কুপিত ও চালিত হয়৷ ভুক্তদ্রব্য সহকারে কোষ্ঠদেশে 

নীত হয় এবং কোষ্টদেশকে ক্ষৃভিত করিয়া অতি কষ্টে নানা বর্ণে 

মল নিঃসরণ করে। 

এই সকল দোষের সংস্থষ্টে অতিসা'র রোগ জন্মিয়া য।বৎ ছূর্গন্ধযুক্ত 
পুরীষ বেগে * বিচ্ছিন্ন ভাৰে নিঃস্থত হুম্ন ও তাহা জলে নিক্ষিপ্ত 

হইলে মগ্র হয়, তাবৎ তাহাকে আমাবস্থা অর্থাৎ আমাতিসার বল! 

যায়। এই সকল লক্ষণের বৈপরীত্যে এবং শরীর লঘু হইলে পক্কাতি- 
সার অর্থাৎ অভিসার রোগের পক্কাবস্থা বলা যায়। 

দ্বত, মেদ, বসা, বেসবার, জল, তৈল, দুগ্ধ, মধু, মঞ্জিষ্ঠা বা মন্তব- 

লু্গের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, আমিস ব1 পৃতিগন্ধ বিশিষ্ট শীতল অথবা 
বিচিত্র বর্ণের আঞ্জী ব। বিন্দু-বিশিষ্ট পুয় বা কর্দম সদৃশ এবং উষ্ণ, 

এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, কিন্বা ক্গীণ শরীরে অধিক উপসর্গ 

ঘটিলে বা মলম্বান অসংবৃত, ক্ষীণ ও আধ্মানে উপক্রুত হইলে রোগীর 

মৃত্যু হয়। 

অতিসারের পৰ্াঁবস্থায় মলের উষ্ণতা এবং পেটের কনুনি থাকে 

* অতিসার রোগে পেটের সমধিক কুন্কুন্নুনি থাকাই আম অবস্থার প্রধান 
লক্ষণ। 
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না। অতিসারে আম ও পক্কাবন্থা ভেদে চিকিৎসার ভেদ হয়, এ 

কারণ সকল প্রকার অতিসারেই আম ও পকের লক্ষণ নির্ণয় কর্তব্য । 

অতিসার রোগ যে কোন কারণে হউক, দোষের লক্ষণ তাহাতে 

অবশ্ই প্রকাশ পাইবে। ন্বেহ কর্তৃক অলীর্ণতা জন্মিলে অতিশক্স 

শূল সহকারে মুহ্মুহুঃ নিঃসরণ হয়।, বিস্ৃডিকা, অভজীর্ণত, বিষ, 

অর্শ, বা রুমি জন্যও অতিসাঁর রোগ জন্মে । যে কারণে হউক দোষের 

লক্ষণান্ুসারে চিকিৎসা করিবে । অতিসারের আমাবস্থা বা পূর্ববূপে 

লঙ্ঘন কর্তব্য ; তদনস্তর পাচন সংযোগে যবাণ্ড পান হিতকর ৷ অথবা 

শূল আখ্ান থাকিলে প্রথমতঃ পিপ্ললী সৈন্ধবের জল দ্বার বমন 

করাইয়া লঙ্ঘন করাইবে। বমর্নের পর প্রায়ই লু ভোঁজন কর্তব্য । 

তাহাতে খড়-যৃষ, যবাগু, প্রভৃতি পিপ্পল্যাদিগণ সহযোগে ব্যবহ্থার্য্য। 

এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা আমের উপশম নী] হইলে হরিদ্রাদি ব! 

বচাদি গণ প্রাতঃকালে পান করিবে । আমাতিসারে সংগ্রাহক ওঁষধ 

অতি অবৈধ। তন্বারা শ্রীহা, পাও, আনাহ, মেহ, কুষ্ঠ, উদ্রী, 
জর, শোফ, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, শূল, অলসক, হৃদ্গ্রহ প্রতি রোগ 

জন্মে। শূল সহকারে কষ্টে অধিক বার নিস্ত হইতে থাঁকিলে 
অথব1 দোষ সঞ্চিত থাকিলে হরীতকীর বিরেচন প্রয়োজ্য । অধিক 

পরিমাণে তরল পুরীষ নিস্ত হইতে থাকিলে প্রথমতঃ বমন পশ্চাঁৎ 

লঙ্ঘন ও পাঁচন বিধেয়। অল্প অল্প মল শুল (যন্ত্রণা ) সহ নিস্থত 
হইতে থ।কিজ্ল হ্রীন্তকী ও পিপ্পলীর ঈষদুষ্খ কন্ক যোগে বিরেচন 

কর্তব্য । আমাতিসারে লঙ্ঘন অথবা লঙ্ঘন ও পাচন বিধেয় । অতঃপর 

আমাতিসার, নাশক যোগ বল। যাইতেছে । 

দেবদঞরু, বচ, মুখ, শুী, আতইচ, হরীতকী। অথব|ঃ ইন্দ্রযব, 
আ'তইচ,, হিঙ্থু, সচল লবর্ণ, 'হরীতকী। অথবা, হরীতৰী, ধান্তক, 
মুখা, বালা, বিন্ব। .অপবা, মুখা, পর্পট, শুঠী, বচ, আতইচ, হরীতকী । 
অথবা, হরীতকী, আাতইচ, হিঙ্গু, বচ, সচল। চিত্রক, পিপ্লীমুল, 
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বচ, কটুকী। পাঠা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, গুক্পী। অথবা, মূর্বব, পাঠা, 
ত্রিকটু, গঙ্গপিপ্লী। অথবা শ্বেতসর্ষপ, দেবদারু; কটুকী। অথবা, 

এলাইচ, সাবর লোধ, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিজ্রা, ইন্দ্রযব, যব। 
অথব1, মেষশঙ্গী, গুড়ত্বক, এলাইচ, ইন্দ্রযব। গুলঞ্চ, অজ্জুনবৃক্ষ, 
কণ্টকারী, সুগাণি, মাসাঁনি। . এরগু-ত্বক্, গাব, দাড়িস্ব, ইন্দ্রযব, সমী 

(সীাইগাড ) | পাঠা, গজপিপৃপলী, ইন্দ্রধব, ষয়নার ফল। পটোল, 

যমানী, বিদ্ব) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা । বিড়ঙ্গ, হরীভকী, পাঠা, শুষ্ঠী, 

মুখ? বচ। বচ, ইন্্রযব, মুখাঃ কটুকী। হিজু, ইন্দ্রষব, বচ, বিন, 

শলাটু শুঠী, আতইচ, সুথা, পিপ্পলী, গজ-পিপ্পলী, ইন্দ্রষব। 

অথবা শুঠশী, আতইচ, মুথা। এই' বিংশতি প্রকার যোগের মধ্যে 

কোন একটা যোগ ধান্যাক্স উঞ্চোদক বা মদ্য সহষোগে পান কালে 
আমাতিসারের শাস্তি হয়। এই সকল যোগের কাঁথ বা কক্ক এস্কলে 

ব্যবহার্ধ্য। আঁমশান্তির জন্য এই বিবিধ প্রকার ষোগ বলা হইয়াছে | 

হরীতকী, আতইচ, হিঙ্্ুঃ সচল লবণ, বচ, ঈষছুষ্ণোদক সংযোগে 

ইহাদিগের কন্ক, অথবা পটোল, যমানী, বিশ্ব, বচ, পিপ্পলী শুষশ, 
মুখা, কুষ্ঠ এবং বিড়গ্গ ইহ্াদিগের কন্ক, অথব! শু্শী ও গুলঞ্চের কাথ 
পান করিবে । সকল প্রকার লবণ; পিপ্পলী, গজপিপ্লী, বিড়ঙ্গ, 

ভরীতকী অথব! চিন্রক, শিরীষ, পাঠা) মহাকরপ্, সকল প্রকার লবণ, 

সমন্ভাঁগে, অথবা নাগদতী ও পিপ্পলীর কন্ক প্রত্যেকে ছুই তোলা 

অথবা বচ ও গুলঞ্চের ভীঁটা এই পঞ্চবিধ যোগ ঈযছুষ্চ গেলের. সহিত 

পান করিবে। বিংশতি সংখ্যক মুখ ত্রিগুণ পরিমিত জল সংষোগে 

ঢগ্ধের সহিত পাক করিয়া ছুপ্ধ শেষ থাকিতে পান করিবে। ইহাতে 

আম জন্য শূলের ( পেটের কুনুনি ) শাস্তি হয়। যাহার* আমশূল 

নিবৃত্ত হইয়'ও বায়ু সরল না হয় এবং যন্ত্রণা সহকাঁরে অল্প অল্প নিস্থঃত 
হইতে থাঁকে) সেই মন্দাগ্নি অবস্থায় ক্ষার লবণ সহযোগে ত্বত পান 
করিবে । অধবা হুগ্ধ, শ্ঠী ও আমরুল শাক, অন্ন দধি সহযোগে 
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পাক করিয়া, কিবা অল্প যোগে দ্বত গাক করিয়া সেবন করিবে। 

দধি সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিকট্, আমলকী চিত্রক, 
পিপ্ললী-মূল, বিদ্ব ও দাড়িথ্বত্বকের কন্ধ গ্রক্ষেপ পূর্বক পান করিৰে। 
এই গুলি বাতশ্লেম্ম-জন্য আমাতিসার রোগের প্রতীকার । 

পিত্বজন্য অতীসাঁর রোগে তীক্ষ ও উষ্ণ দ্রব/ বর্জন পূর্বক পূর্বোক্ত 
সকল যোগ প্রয়োগ করা যায়। শ্বেত বেড়েলা, গীতবেড়েলা, 

শালপাণী, বৃহতী, গোক্ষুরী, শতমূলী ইহাদিগের শীতল কাথ মধু 
ংযোগে পান করিবে । অথব। মুখ, পিপ্পলী প্রভৃতি মু অধিকর 

ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে মুগ্দযূষ পাক করিয়া পান করিবে । অথব! 
তরিস্ত্রা আতইচ, পাঠা, ইঞ্জ্রযব, রপাঞ্জন, অথবা রসাঞ্জন, হরিজ্জা, 

দাঁক-হরিদ্রা, কুটজ-বীজ কিস্বা আকনাদি, গুলঞ্চ, চিরাতা, কটুকী 

এই কয়েকটি যোগের কাথ পিত্ব-জন্ত অতিসারে প্রয়োজয । দারু- 

হরিদ্রা, ছুরালভ, বি, বাল, রক্তচন্দন, অথব! মুখ, ইন্ত্রযব, চিরেতা, 

রসাঞ্চুন, ব। রক্তচন্দন, লোঁধ, মুখ। চিরেত।, ছুরালাভা, অথব।, মৃণাল, 

চন্দন, লোধ, শুঠশী, নীলোৌৎপল, অথবা আকনাদি, সুখা, হরিদ্রা, 
দারহরিস্ত্রা, পিপ্লী, ইন্দ্রষবঃ অথবা কুটজ-ফল ও ত্বক্ শুষ্ঠী ঘ্বত ও 

বচ, এই ছয়টা যোগ পিত্বাতিসারের শাস্তিকর। বিষ, ইন্দ্রব, মুখা, 
লোধ এবং আতইচ, এই যোগের দ্বারা আমযুক্ত পিভাতিসারের 

শাস্তি হয়। যষ্টিমধু; উৎপল, বিশ্ব আম্ত্, বাল!) বেণামূল, শুন, 

মধু সহযোগে ঈ্হাদিগের কাথও প্রয়োজ্য । 

অতিসাঁর পক হইলেও যদি গ্রহণী নাড়ী শিথিল হইয়া যুহ্ঃমু্ছঃ 

নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহাতে স্তত্তনকর ওষধ হিতকর। বালা, 
ধাঁতকীপুষ্প, মণ্রিষ্ঠা, লোঁধ, মুখ! । অথব। শিমুল-আটা, লোধ; কুড়্চি. 
ছাল দাড়িম ছাল অথবা 'আঁমের কসি, লোধ, বিদ্বপেশী, প্রিয়জু। 

: অথবা যষ্টিমধু, শুঠশী, সৌদাল শাল। এই চারিটি যোগ পক্কাতিসারের 

শান্তিকর। আমাতিঙ্লারের ব পক্কাতিনারের যে সকল যোগ বল। 
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ও ভৃষ্ণ1 থাকিলে ছৃদ্ধ পান কর্তব্য । হুপ্ধ অতিপারে অমৃত তুল্য । অতি- 

সার অধিক দিনের হইলে তিন'গুণ জলের সহিত ছৃগ্ধ পাক করির়! 

পান করিবে । অধিক দিনের রোগ হইলে অথবা! দোষের কিছু অবশিষ্ট 
থাকিলে এই রূপ ছুপ্ধ পানে তাহার শাস্তি হয়। এ অবস্থায় স্নেহ, 

বিরেচন অথবা] পিচ্ছিল বন্তিও হিন্তকর;) অথব। পিচ্চিল দ্রব্যের রসে 

স্বত পাক করিয়! পান কর্তব্য। মলনিঃসরণের সঙ্গে পুর্বে বা পরে 
রক্ত নিঃসরণ হুইলে ক্ষীরী বৃক্ষের শুঙ্গ। সহযোগে ঘ্বৃত মধু সহঃ অথবা 

দেবদার, গুড়ত্বক, পিপ্পলী, গুঠী, লাক্ষা ও ইন্দ্রধব, এই সকল যোগে 
বত পাঁক করিয়া অথবা মুখ! ও গাস্তারী সহযোগে পেয়। প্রভৃতি পাক 

করিয়া! সেবন করিবে । এই পেয়! প্রভৃতি পানে ব্রিদোষ-জন্ত 
অতীসারেরও শাস্তি হয়। দেহের গৌরব অর্থাৎ ভার বোধ থাকিলে 

অথবা কফের আধিক্য থাকিলে বমন কর্তব্য। জর ও দাহে বায়ু- 

অন্ত মলের কুপিত ভাব থাকিলে রক্ত-পিত্তের স্ঠায় প্রতীকার করিবে । 
অতীসারের পক্কাবস্থায় দোষের বাহুল্য থাকিলে অথবা মল কুপিত 

থাকিলে, মুত্র শোধন, আস্বাপন ও অনুবাসন প্রয়োজায ৷ প্রবাহন 

(কৌথ পাড়া) কর্তৃক গুদত্রংশ জন্মিলে, মৃত্রাবাত অর্থাৎ মুত্র কষ্টে 

অল্প অল্প নিঃসরণ হইতে থাকিলে এবং কটিদেশে বেদন। থাকিলে 

মধুরাম্ যোগে তৈল বা ত্বতের অন্গবাসন প্রয়োজা । অহিতাহারী 
ব্যক্তির পিত্ব-কর্তৃক গুদ-পাঁক রোগ জন্সিলে পিত্বনাশক সেচন ও 

তাহারই কাথে অন্বাসন বিধেয় । তাহাতে বাযুর ঘোগ থাকিলে 

দধিমণ্ড, সুরা এবং বিষ্ব সহযোগে তৈল পাক করিয়া অন্ুবাসনে 
প্রয়োগ করিবে, ও ক্ষীরুইয়ের মূল সহযোগে ছুপ্ধ পাক,করিয়। পান 
করিবে । অল্প অল্প করিয়া বু রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে অথবা 

বায়ু বন্ধ থাকিলে পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করিবে । দীর্ঘকালস্থায়ী 

অতিসা'র রোগে প্রায়ই মলদ্বারের দৌর্বল্য ঘটে, তাহাতে মলদ্বারে 
তৈলাবচরণ কর্তব্য। কপিখ, শাললী, বানুনহাটি, বনকাঁপাস, 
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দাঁড়িম, পুথিকা ক্ষীরই, শেলুঃ (চাল্ত1) শণ, স্যুণিশাক, শালপানী, 

চশকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী, বেড়েল1, গোক্ষুরী, বিশ্ব, পাঠা) মুতা, ধন্যা, 

তিল কন্ক, মুদ্গদ্দাইল, বা মুদগরস অতিসান্র রোগে এই সকল যোগে 
আহার কর্তব্য । 

পিত্ত জন্য অতীসীর রোগে পিত্ত-জনক দ্রব্য সেবন করিলে পিত্ত 
দুষিত হইয়া! রক্তাতিসার ও জর, শুল, তৃষ্ণা, দাহ, গুদপাক, প্রভৃতি 

উপদ্রব জন্মে । মলনিঃসরণের পুর্ব বা পরে রক্ত নিঃসরণ হইলে 
বটাদ্ির অর্থাৎ ন্যগ্রোধাদি গণের পল্লব ও দ্বত যোগে ছুগ্ধ পাক 
করিয়1 শর্করা ও মধুযোগে পান করিবে, অথব1 সেই ছুপ্ধ মন্থন করিয়! 

নবনীত লেহন করিয়! তক্র অনুপান করিবে। পিয়াল, শাল্সলী, 

প্রক্ষ, শল্পকী, তিনিশ ইহাদিগের ত্বক দুগ্ধে মর্দন করিয়া! মধুসহ পান 

করিলে রক্তনিবৃত্তি হয়। মৌল ফুল, শর্কর1, লোধ ক্ষীরকা কোলী, 

স্টামালত।, ছাগীছুদ্ধে মধুূসহ সেবন করিলে রক্তের শাস্তি হয়। অথব! 

মঞ্জিষ্ঠা, শ্তামালতা, লোধ, শ্বেতপদ্, নীলপদ্ন, কুমুদ, পঞ্মচারিণী 

ছাগীহুপ্ধ সহযোগে পান করিবে। অথব1 শর্করা, উৎপল লোধ, মণ্তিষ্া, 
মৌলফুল তিল; কিন্বা! তিল, মোচরস (সিমুল আঠ1), লোধ, মধুকপুষ্প 
পদ্ম বা শঠী ও তিলকন্ক ছাগীহপ্ধ ও মধু সংযোগে সেবন 
করিলে রক্তের নিবৃত্তি হয়। ব্রক্ত সহযোগে জলবৎ আব হইতে 

থাকিলে মধুষোগে তৈল পূর্বে পান করিয়া ফাণিত যোগে অপক 
বিন্ব ভোঞ্জন ক্ুরিবেন কোশকার (গুটিপোকা) দ্বতে ভর্জন করিয়া 

লাজ চূর্ণ মধু. ও শর্কর! যোগে সেবন করিলে শুল সংযুক্ত রক্তাঁতিসার 

নিবৃত্ত হয়। বিদ্বের মধ্যভাগ, মৌল্ফুল: সহযোটৌ তও্ডলোঁদক, 
শর্করা ও মধু যোগে সেবন করিলে রক্ত পিত্ত-জনা অতিসার রোগের 
নিবৃত্তি হয়। গুদপাকে যে সকল বিধি বলা হইয়াছে রক্জপিভ-জন্য 
অতিসারেও সে সকল প্রয়োজ্য। রোগের শান্তি না হইলে পিচ্ছিল 

বস্তি প্রয়োগ করিবে ।* দীপ্তাগ্রি ব্যক্তির অতিসাঁরে দোষের আধিক্য 
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থাকিলেও মল রক্ত বর্ণ হইলে বিড়ঙ্গ ত্রিফল। ও দ্রাক্ষার কাঁথে 

বিরেচন করাঁইবে। অথব। কেবল ছৃপ্ধসহ এরগ্ডের ক্কাথে বিরেচন 

করাইবে। বাযু-শাস্তিকর ও অগ্নির দীণ্তিকর দ্রব্য সহযোগে যবাপ্ত 
প্রস্তুত করিয়। সেবন করাইবে । দীপ্তাগ্নি বাক্তির পুরীষ-হীন ফেণা- 
যুক্ত মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে ফাণিত, শু/ী, দ্ধ, হুপ্ধ, ঘ্বৃত একত্র 

পান করা কর্তব্য। অথবাগুড় ও তৈল যোগে বদর সিদ্ধ করিয়! 

অথব| সমভাগ বিন্ব ও শলাটু সহযোগে পিষ্টক প্রস্তত করিয়া সেবন 

করিবে। পূরীষ ক্ষয় হইলে দধি সহযোগে কুলথ কলাই পাঁক করিয়। 

ভোঁব্ন করিবে । পরে শর্করাজাত স্তুরা অন্পান করিবে । অথবা 

রক্ত-যুক্ত শশ-মাংস ঘ্ৃত ও দধির সছিত পাঁক করিয়া কোঁমল অন্নের 

সহিত ভোজন করিবে । মাস কলাই, যব ও কুলের ক্কাথ দধি ও 

দাড়িম যোগে পাক করিয়া ভোজন করিবে । বিট্লবণ) বিন্বপেশী, 

গুঠী অস্ত্রে পেষণ করিয়া দধির সর সহযোগে ভর্জিত করিয়৷ ভক্ষণ 

কর! পুরীষক্ষয়ে হিতকর | পুরীষক্ষয় হইয়া অগ্নির দীপ্তি থাঁকিলে 

শূলযুক্ত অতিসাঁর রোগে অগ্নির দীপ্তিকর ও সংগ্রাহক ওষধ সহযোগে 
পাক কর! দ্বৃত সেবন করিবে । 

অহিতাহারী ব্যক্তির বাধু প্রবল হইয়া সঞ্চিত কফ সমস্ত 

অধোভাগে চালিত করে, তাহাতে মুহুমুছঃ বেগ উপস্থিত হুইয়া মল 

সহযোগে শ্রেম্া নিশ্যত হইতে থাকে । ইহাকে প্রবাহছিক1 নামক 

অভিসার বলে। প্রবাহিক। রোগ বায়ুজন্য “হইলে, শূল. সহকারে, 

পিত্তজন্য হইলে দাহ সহকারে, শ্লেক্মজন্য হইলে কফ সহযোগে এবং 

শোণিত জন্য*“হইলে শোণিত সহযোগে নিঃস্যত্ত হয়। অতিরিক্ত 

ননেহ সেবন বা রুক্ষ জন্যও অতীসার রোগ জন্মে। ৪ইহাদিগের 

লক্ষণও কাতিসখরের লক্ষণের ন্যারু এবং “চিকিৎসা ও পকাপক 
অবস্থান্থসারে করা যায়। অতিসার রোগ লঙ্ঘন ও পূর্বোক্ত যোগ. 
বা পাঁচনের ছারা নিবৃস্ত না হুইলে পক্ক ছুপ্ধ, তৈল, . তিল এবং 
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পিচ্ছিল বস্তির হবার শাস্তি হয়। প্রবাঁহিক1 রোগে মুত্র পুরীষ বদ্ধ 

থাকিলে; শাললীবৃস্ত, আর্দ কুশে বেষ্টন করিয়া! পুটপাকের বিধি 

অনুসারে পাক করিবে, পরে তাহার রস বাহির করিয়৷ পাক কর? ছুগ্ধ, 

তৈল, স্বত ব1 যষ্টিমধু কন্ক যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে । দশমুলীর 

কাথ এবং ছুপ্ধ মধু*যোগে জআস্থাপনে প্রয়োগ করিয়া তৈলের 

অনুবাঁসন প্রয়োগ করিলে প্রবাহিক। রোগের শুল নিবৃত্ত হয়। 

বাতদ্প বর্গ (ন্যগ্রোধাদ্দিগণ) ও* লবণ সহযোগে তৈল পাক করিয়! 

অন্ন ও পানে সেবন করিবে । লোধ, বিট্লবণ, বিন্ব শল'টু, কটু- 

তৈলের' সহিত ত্রিকাল লেহন করিবে । মধু ও দধির় সার যোগে 

ভোজন করিবে। দস্তা উত্তম রূপ" তপ্ত করিয়৷ ছুপ্ধের সহিত পাক 
করিবে, শীতল হইলে মধু-প্লুত করিয়! সেবন করিবে। ভ্রিকটু ও 

ভূমিকুম্মাণ্ড যোগে পাক কর! হুপ্ধের সহযোগে ভোজন কর! শূলের 

পক্ষে হিতকর। বাধু শানস্তিকর সংগ্রাহক এবং অগ্রিকর দ্রব্য যোগে 

রস প্রস্তত করিয়া তৎসহযোগে ভোজন করিবে। বাতত্ন জ্রব্যের 

কাথে ঘ্বৃত, তৈল সংযোগে মত্হ্য-রস প্রস্তত করিয়া ভোজন করিবে 1: 

হরিণ মেষের ব1 অজ মাংস বটের অস্কুরের সহিত পাক করিয়! 

তক্ষণ করিবে । ছাগের রক্ত বা কাথ, ঘ্বত ও তৈল যোগে দধিতে 

পাক করিয়! ভোজন করিবে । অথব! অধিক পরিমাণে দধি সহযোগে 

১কুকুট, লাব প্রভৃতির মাংসের যূষ প্রস্তত করিয়া ভোজন করিবে। 
মাষকলাই ঘ্বতমণ্ড যোস্ধগ দধিতে পাক করিয়া মরিচচুর্ণ নিঃক্ষেপ 
করত ভোজন করিবে। প্রবাহিকাঁ রোগে অধিক যন্ত্রণা থাকিলে 

ও কষ্টে মুত্র নিঃসরণ হুইলে ছুগ্ধ, মধু ও স্বৃত মিশ্রিত করিয়া! যষ্টামধু 

ও উৎপল সু বস্তি প্রস্তত করিয়! প্রয়োগ করিবে। সেই বস্তির 
দ্বারা রক্ত দাহ ও জরের শান্তি'হয়। কাঁকোঁলী, ক্ষীর-কাকোলী 

১প্রসৃতি মধুর ওষধের কাথে অন্ুবাসন প্রয়োগ করাও হিতকর। দিব! 

ব৷ রাত্রিতে অথব! সর্বদ»ন্ত্রণা থাকেলে বায়ুশাস্তিকর তৈল প্রয়োগ 



৩৯৬ স্বশ্রুত। 

করিবে। প্রবাহিকা রোগে বায়ুর শান্তি করিবে । তাহাতেই 

প্রবাহিক। রোগের শাস্তি হয়৷, 

পাঠা, যমানী, কুটজ-বীজ, গশুষ্ঠী, পিপ্পলী একত্র পিষিয়। ঈষছুষঃ 
জল সহ সেবন কবিবে। পরে পবিত্র অন্ন ছুপ্ধ বা ঘ্বৃত যোগে ভোজন 
করিবে । গুঠী, ঘ্বতঃ অপামার্গ ও তৈল একত্র"পাক করিয়া লেহন 

করিবে । অথবা অশ্বখ, জলের পান।, দাঁড়িম। ইহাদিগের রস দধি, 

তৈল ও ত্বত যোগে পাক করিয়া! সেরন করিবে । বিন্ব যোগে যবাগু 

বা ধারোঞ হুপ্ধ পান করাও হিতকর। অপ্রমত্ত বৈদ্য রোগীর হিতের 
নিমিত্ত পূর্বোক্ত সমস্ত যোগও ভোজ্য করিবে। লঘু, অশ্সিকর; 

স্নিগ্ধ দ্রব্য সকল উদরাময়ে পথ্য / জরে ও অতিসারে যবাগু সর্ধদ! 

হিতকর। ইহা তৃষ্ণাশাস্তিকর, লঘু) অগ্নিশাস্তিকর ও বস্তিশোধনকর 

অতিসার রোগ রুক্ষ জন্য জন্মিলে সিদ্ধ ক্রিয়া এবং নিপ্ধ জন্য জন্মিলে 

রুক্ষক্রিয়া কর্তব্য ॥ ভয় জন্য বা শোক জন্য হইলে অগ্রে ভয় বা শোক 

শাস্তি কর্তব্য । বিষ, অর্শ: বা কৃমি জন্য হইলে কারণ ও রোগ উভয়ের 

শান্তি হয় এর প্রতীকার করিবে । বমন মৃচ্ছ? তৃষ্ণ] প্রভৃতি উপ- 
দ্রব থাকিলে রোগের অবিরোধে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে । জর 

ও অতিসার রোগে সকল দোষের সমভাব থাকিলে অগ্রে পিত্তের 

চিকিৎস। করিবে । অন্য সকল রোগে অগ্রে বায়ুর চিকিৎসা করিবে । 

পুরীষ নিঃসরণ না হইয়। মূত্র ও বায়ু সম্যক রূপে নিঃহ্বত হইলে 
এবং কোষ্ঠদেশ লঘু ও অশ্রির দীপ্তি থাকিলেও * উদরাময় থাকে । 
এরূপ স্থলে কেহ বা কন্মজন্য কেহ বা দোষক্ন্য কেহ বা কর্ম ও 

দোষ উভয় জন্য রোগ উৎপন্ন হয় ইহ? বলেন। কর্শাজন্য রোঁগ 
বাহিক কারণ ব্যতিরেকেও জন্মে । কর্মক্ষয় হইলে চাহ! আরোগ্য 

হয়। দৌষজন্য রোগ দোষের ক্ষয় হইলে আরোগ্য হয় । অর দোষ, 
বা। বহুদোষ জন্য হইলে কর্্দ ও দোষ উভয় জন্য বলা যায়। সে স্থলে 
কঙ্ধ ও দোষের ক্ষয় হইলে রোগ শান্তি হয়। 



হশ্রেত | ৩৯৭ 

গ্রহ্থণী চিকিৎ সা। 

অখ্থিমান্্য প্রযুক্ত গ্রহণী দূষিত হয়। অতিসার নিবৃত্ত হইলেও 
অহিততাহারী ব্যক্তির অগ্নি মন্দ হয়। অগ্নিদূষিত হইলে গ্রহণীও 
পুনর্বার দুষিত হয়ী। অতএব অতিসার রোগ আরোগ্য হইলেও 
যাবৎ দোষের সাম্য ও দেহের শ্বাভাবিক ভাব ও সরলত। ন। হম্ব তাবৎ 

বিরেচিতের ন্যায় আহারাক্গির নিয়ম পালন করিবে । পক্কাশয় ও আম- 

শয়ের মধ্যে পিত্ৃধরা নামে যে কল! আছে ভাহাকেই গ্রহণী বলে। 
গ্রহণীর বল অগ্থি এবং অগ্মি গ্রহণীর আশ্রিত। অতএব অগ্নি দূষিত 

হইলে গ্রহণী দূষিত হয়। একটি বা সমস্ত দোষ বৃদ্ধি পাইয়। গ্রহণী 

দুষিত করে । তাহাতে অধিক আহার করিলে পরিপাক না হইয়। 

ভূক্ত দ্রব্য আমাবস্থাতেই নির্ণত হইয়া যাযস। অথব1 পরিপাক পাইয়। 
যন্ত্রণ। সহ ছুর্দন্বাযুক্ত দ্রব মল কখন ব। নির্ণত হুমম কখন বদ্ধ থাকে। 

ইন্ছাকেই গ্রহণী রোগ বলে। ইহার প্রারস্তে বিদাহ (গল। জাল! 

কর! ) দেহের অবসন্ন তা, আলম্তঃ ভূষণ, ক্লান্তি বলক্ষয়, অরুচি, কাস, 

কর্ণক্ষেড়, অন্ত্রকৃজন (পেটডাক1) এই সকল লক্ষণ হয়। রোগ 

জন্মিলে হস্ত পাদ স্ফীত, রুশ, গ্রন্থিতে বেদনা ও শিথিল ভাব, তৃষ্ণা, 

বমন, জ্বর, অরুচি, দাহ, শুক্ত; তিক্ত ও অস্্ রসের এবং রক্ত বা ধূম 

গন্ধের উদগারঃ প্রসেক (মুখে জল উঠ) মুখবৈরস্ত, তমক, অরুচি 

এই সকল লুক্ষণ হুয়। গ্রহণী রোগ বায়ু-জন্ত হইলে পায়ু, হৃদয় 

পার্খ্য উদর, ও মন্তকে শুল ; পিতৃ'জন্য হইলে দাহ, কফ-জন্ত হইলে 

দেহের গুরুতা এবং সান্সিপাতিক জন্য হইলে তিনি লক্ষণই প্রকাশ 

পায়। নধর, পুরীষ মূত্র, চক্ষু ও মুখে দোষের বর্ণ প্রকাশ পার । 

হাদ্রোগ, পা, উদররোগ, গুল, অর্শ প্রীহা এই সকল রোগের আশঙ্কা 
হয়। উর্ধাধোভাগ সংশোধন করিয়। দৌ়ান্থসারে অুগ্রিকর দ্রব্য 

যোগে পেয়াদি প্রস্তুত করিয়! দিবে । তদনস্তর পাচন সংগ্রাহক ও 
৩৪ 



৩৯৮ স্থশ্রুত । 

অগ্নিকর এই ত্রিবিধগণ, সুরা, অকিষ্ট। স্নেহ মুত্র ব1 ঈষদুষ্চ জলের 
সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে । এই সকল জ্রব্য তক্রের সহিতও 
পান করা যায়, অথবা কেবল তক্রপানও হিতকর। কৃমি, গুল্স 
উদর রোগ বা অর্শ নাশক ওষধও গ্রহণী রোগে প্রয়োজ্য । হিঙ্গাঁদি 

চূর্ণ বা গ্লীহা-নাশক ঘ্বত অথব1 পিপ্পল্যাদি গণ আমরুজের রস 
সহযোগে ঘ্বত পাঁক করিয়া সেবন করিবে । চতুণ্ডণ দধিতে ঘ্বত 
পাক করিয়া! পান করিবে । গ্রহণী রোগে অশ্রিকর ওঁধধ ব্যবস্থা । 

জরাদি উপদ্রব থাঁকিলে দোষের স্বীয় স্বীয় চিকিৎসা! প্রণালী অনু- 
সারে অতিসারের অবিরোধে তাহাদের চিকিৎসা করিবে । 

একচত্বারিংশ অধ্যায় । 
"৯৫১ 

শোষরোগের প্রতিকার । 

শোষরোগ অন্য অনেক রোগের অনুগত অর্থাৎ অনেক রোগের 
অন্ুষঙ্গী এবং বহুবিধ রোগের পুর্বরূপ। এই রোগের বিশেষ নির্ণয় 
করা কঠিন। ইহা অতি বলবান্ ছুজ্ঞের ও ছুর্নিবার। রসাঁদি ধাতু 
ংশোঁধন করে বলিয়া ইহাকে শোঁষরোগ বলে। সকল ক্রিয়ার ইহার 

দ্বারা ক্ষয় হয় বলিয়! ইহাকে ক্ষযরোগও বলে । চন্দ্রমা রাজার এই রোগ 
হইয়াছিল বলিয়। ইহাকে রাজ-ক্মাও বলে। সকল দোষের বৈপ- 

রীত্য কর্তক এই রোগ জন্মে। ইহার উপদ্রব একাদশ প্রকার। 
উপদ্রব ভেদে চিরিৎসার ভেদ হয় না, এবং রোগ প্রকাশ মাত্রেই 

সমস্ত দোঁষের "লক্ষণ উৎপন্ন হয় একারণ শোষরেনগকে সানিপাঁতিক 

ৰলিয়। বিবেছ্ন! করণ যান্। রোগের উদ্রেক মাত্রই সকল দোষের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ক্ষয় বেগের প্রতিঘাতঃ ব্যায়াম, বিষমাশন এই সকলের দ্বারা 
দোষ কুপিত হইয়া দেহে ব্যাপ্ত হয়। তদ্বারা রসবাহিনী শিরা 



সুশ্রে্ত। ৩৯৯ 

সমস্ত বদ্ধ হইয়। সকল দৌষের মধ্যে কফ প্রপান হইয়। এই রোগ 

জন্মায়। অথবা অতিশয় শ্ত্রীংসর্গ' জন্য রেতরঃক্ষয় হইলে সকল ধাতু 

য় পাইয়া দেহ শুষ্ক করে তাহাতে অন্নে অরুচি, জর, শ্বাস, কাশ, 
শোণিত দর্শন, শ্বরভুঙ্গ এই ছয় উপদ্রব যুক্ত যক্ারোগ জদ্মে। শ্বর- 
ভঙ্গ, শূল, অংশ ও পার্খদ্বয়ের সঙ্কোচভাব এই উপদ্রবগুলি বাযু-জন্য । 

জর, দাহ, অতিসার ও রক্তনির্গম এই উপদ্রবগাল পিত্ত জন্ত। এবং 

মন্তকের পুর্ণত1, অন্নে অরুচি কাশ ও গলায় একটি কিছু জড়িয়া থাঁক। 
এই গুলি কফ জন্য । 

পূর্বোক্ত একাদশ লক্ষণ বিশিষ্টই হউক বা ছয় লক্ষণ বিশিষ্টই 
হউক, অথবা কাশ, অতিনার, পার্শ্ব বেদন।, শ্বরভঙ্গ, অরুচি ও নব 

এই কয়টি লক্ষণ বিশিষ্ট হউক, কিম্বা জর, কাশ ও রক্ত-নির্গম এই 

তিন লক্ষণ বিশিষ্টই হউক, শোষরোগীকে যশোভিলাষধী বৈদ্য 

পরিত্যাগ করিবে । জ্রীনংসর্গ, শোক, স্থবিরতা, ব্যায়াম, পথশ্রম, 

উপবাস, ব্রণ এবং উরঃ ক্ষত, কোন কোন পণ্ডিতের বলেন; যে 

এই সকল কারণেও শোষরোঁগ জন্মে। জ্রীপঙ্গ--জনিত শোষরোগে 

দেহ পাঙ্বর্ণ হয়, এবং শুক্র হইতে পুর্ব পূর্ব ধাতু সমস্ত ক্ষয় হয়। 
শোক-জন্য হইলে শোচনীয় বিষয়ের ধ্যানশীলত্তা ও অঙ্গ শিথিল হয় 

এবং শুক্র ক্ষয় জন্য ব্যতিরেকে অন্য সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।, 

বার্ধক্য জন্য হইলে কৃশতা, মন্দ ও অন্পবুদ্ধি, বল ও ইন্জ্রিয় শক্তির 

অন্নত, শ্বাস, গরুচি,*ভগ্ন-কাংশ্য- পাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেম্মা-হীন গীবন; 

সকল বিষয়ে অরতি, চক্ষু, মুখ ও নাসিকা হইতে সর্বদা আজাব, 

দেহ শুষ্ক রুক্ষ ও মলিন হয়। পথশ্রম-জন্য হইলে অঙ্গ পিথিল, ুস্তি 
ভৃষ্ট ও ঝঁদাকার, অবন্নব সুমন্ত প্রন্থপ্ত (চিকণতা! হীন), এবং ক্লোম 
গলদেশ ও মুখ শুফ হয়। ব্যায়াম-জন্য হইলে এই সকল লক্ষণ 
সমধিক রূপে প্রকাশ পায়, এবং ক্ষত বাতিরেকে উরঃশ্ষ'তের অপর 

সকল লক্ষণ ঘটে। ত্রণ-জন্য শোষ হইলে রঞ্ত-ক্ষয়) বেদন1, আহারের 
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ন্ত্রণা হেতু রোগ জন্মে। তাহা! অত্যন্ত অপাধ্য । ব্যায়াম, ভার 

বহন, অধ্যয়ন, অভিঘাত বা! অতিমৈথুন প্রভৃতি বক্ষের ক্রিয়ার দ্বার! 

বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়] ক্ষত স্থান হইতে পুষ রক্ত শ্লেম্মা নির্গত হয় । 

কাঁশিলে পীতরক্ত, কৃষ্ণ ও অরুণ বর্ণ শোণিত বমন হয়, বক্ষঃন্তল 

সন্তপ্ত যন্ত্রণায় অভিভূত, মুখের শ্বাস দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, বর্ণ ও স্বর ভিন 
হয়। কাহার কাহার শোষ কারণ-ভেদে ভিন্ন প্রকার হয় তাহাতে 

সমস্ত দোষের লক্ষণ ঘটে না। সেই সকল রোগে ধাতু ক্ষয় হয় 

বলির! তাহাদিগকে ক্ষয় বলা যায়। পূর্বোক্ত ধাতু ক্ষয় অনুসারে 

সাহার চিকিৎসা করিবে । 

শ্বাস, অঙ্গের অবসাদ, কফ-সংঅব, তালু-শোষ। বমন, অগ্রিমান্যয, 

মদ, পীনস, কাস, নিদ্রা; চক্ষুর শুরুত।, মাংসের অভিলাষ, স্ত্রীগমনের 

ইচ্ছার আতিশযা, এবং ষেন কাক, শুক, শল্কী, নীল ক, গৃথ্) বানর, 

অথবা কৃকলান তাহাকে বহন করিতেছে ও শু নদী ও শুষ্ক বাষু 

এবং দাবাগ্রি, দহামান তরু সমস্ত স্বপ্নে দর্শন হয় । 

অতিশয় আহার, শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, অতিসারে পীড়িত 

এবং মুস্ক ও উদর হ্ষীত এই সকল লক্ষণ ঘটিলে যক্ষা-রোগীকে পরি- 
ত্যাগ করিবে । রোগী আত্মবান্ হইলে, অগ্নির দীপ্তি থাঁকিলে, 

শরীর কৃশ না হইলে এবং রোগ নৃতন'হুইলে চিকিৎসা করিবে । 
স্থিরাদি বর্গ সহযোগে ছাগী বা মেষ-ঘ্বত পাক করিয়। তদ্বার। 

রোগিকে মিগ্ধ করিয়। মুছু ক্রিয়ার দ্বার অধো'ও উর্ধভাগ শোধন 

করিবে এবং আস্থাপন ও শিরোবিরেচন গ্রয়োগ করিবে । এই রূপে 

শোধিত হইলে" যব, গোধূম কিম্বা শালি 'তগুলের অন্ন 
মাংস রস যোগে সেবন করাইবে এবং অগ্নির দীপ্তি হইলে'উপদ্রবের 

শান্তি হইলে বৃংহণ কার্য অর্থাৎ দেহ পুষ্টি করাইবে। শোষ-রোগ 

স্ত্রীসংসর্গ-জনিত হইলে প্রায়ই বায়ু-জন্য সকল উপদ্রব জন্মে তাহাতে 
[ংহণীয় ন্িগ্ধ ও বায়ু-শস্তিকর ক্রিয়। সকল ছিতকুর। 
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কাক, উলুক, নকুল, কিড়াল, গণ্ড,পদ, ব্যাল, বিলেশয়, মৃষিক 
ও গৃপ্ধ, সৈম্ধব ও সর্ষপ তৈলযোগে.এই সকলের মাংস তর্জন করিয়। 

ভক্ষণ করিবে । জাঙ্গল মাংস ও মুদ্গ ও আঢ়কির স্থপবা রস এবং 

গর্ধীভ, হুস্তী, অশ্বতর বা অশ্বের মাংস উত্তম রূপে পাক করিয়া! ভোজন 

করিবে । মধুঘূত্ত'মদ্ির] সেবন করিবে । অর্ক, গুলঞ্চ ও ক্ষীর জলে 

যব ভিজাইয়! রাখিয়া তাহাতে বিবিধ প্রকার তক্ষ্য প্রস্তত করিয়। 

ভোজন করিবে । ভোজন কাঁলে মেষা বা ছাগীর ঘ্বত যবাণ্ড সহযোগে 

পান করিবে। চব্য ও বিড়ঙ্গ সংযুক্ত ত্রিকটু ঘ্বত মধু সহযোগে লেহন 

করা ক্ষয় রোগের পক্ষে হিতকর। মাংসাশী ব্যক্তি মাংস সহযোগে 

ঘৃত পাক করিয়। মধু ও পিগ্ললী সহ সেবন করিবে । মধু ও তৈল যোগে 

দ্রাক্ষা,চিনী ও পিপ্লীর অধলেহ প্রস্তৃত করিবে । অথব1 ছণগী ঘ্বত 

ওমধু সহযোগে অশ্বগন্ধ৷, তিল ও মাসকলাই চূর্ণের অবলেহ প্রস্তত 
করিবে । চিনী অশ্বগন্ধা। ও পিপ্পলীচূর্ণ স্বত মধুযোগে লেহন করিবে। 
অথবা অশ্বগন্ধ। যোগে হুপ্ধ পাক করিয়। পান করিবে, তাহাতে দেহের 

পুষ্টি হয়। অথব! সেই ছুগ্ধে ঘ্বত গ্রস্ত 5 করিয়। প্রচুর পরিমাণ চিনি 
সহযোগে প্রাতঃকালে পান করির। হুপ্ধ অন্ুুপান করিনে। অশ্বগন্ধা 

বব, পুনর্ণব! ও প্রচুর পরিমাণে বাসক-মূল ত্বক ও পুশ্পে ঘ্বত পাক 

করিয়। মধুযোগে পান করিবে ! ইহাঁৰার] ষক্ম। রোগ প্রবল কাশ, 

শ্বাস ও পাণ্ডতা নিবাগিত হয়। গে, অশ্ব, হস্তী, ছাগ। মেষ 

ইহাদিগের পুল্লীষের*রস, মুব্ব। হরিদ্রা ও খদির বৃক্ষের ককাথ ও দুগ্ধ এবং 

দ্বত একর মভাগে পাক কাপয়! তাহাতে ত্রিকটুদেড় ভাগ” ত্রিফল।, অদ্ধ 

ভাগ দেবদার, ইহাদিগের চুর্ণ ও প্রচুর পরিমাঁণে মধু সংযোগ 

করিবে ।৪ এই ঘ্বৃত যক্ষা! নিবারণের পক্ষে অতি উত্তম। 

দশমূলী, বরুণবৃক্ষ। করষ্্”ভল্লাতক, বিন্ব, পুনর্ণবাঃ (স্্রেত ও রক্ত) 

যব, 'কুলখ, বদর, বামুনহাটা, পাঠা, চিত্রক, ভূমিকদুম্ব ইহাদ্িগের 

কাথ ৬ পাত্র (পঠুত্র /৮ শের) ঘৃত ১ এক পাত্র ; পাক শেষ হইলে 
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ত্রিকটু, মননা আটা, অভয়] চব্য, দেবদারু, সৈন্ধবর লবণ প্রক্ষেপ 

করিবে । ইহাতে শোষ জঠর .রোগ প্রমেহ এবং বায়ু রোগের 

শান্তি হয়। 

গে, অশ্ব, মেষ, ছাগ, হস্তিনী, হরিণ, গর্দিভঃ উষ্ট, ইহাদিগের ঘ্বত; 

পুরীষ-রস, ছুপ্ধঃ মাসং-রস ও শোণিত একত্র পাক কঁরিয়।, ড্রাক্ষা, অশ্ব- 

গন্ধা, পিপ্পলী এবং চিনি তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । এই ম্বতে যক্ষম। 
রোগ শাস্তি ছয়। 

এলাইচ, যমানী, আমলক্ষী, বিভীতকী, হরীতকী, নিশ্ব, আসন, 

সালসার, গায়ত্রী, বিড় ঙ্গ, ভল্লাতক, চিত্রক, বচ, ত্রিকটু, মুখ 'এবং 

আটঢ়কী এই সকল দ্রব্যের দ্বিগুধ ঘ্বৃত। এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ 

পাক করিয়া] তাহাতে ঘ্বতপাক করিবে । অশ্বি হইতে অবতারিত 

করিয়। তাহাতে ৩০ পল মিছরি ও ৬ পল বংশলোচন প্রক্ষেপ করিবে । 

চারি ৪ শের ঘ্বত দ্বিগুণ মধু সংযোগে মন্তন পূর্বক প্রতিদিন প্রাতঃ- 

কালে এক গল পরিমাণে লেহন করিয়া! দুগ্ধ অনুপান করিবে । ইহ 

মেধা-জনক দৃষ্টিকর ও আয়ুধর, এবং ইহাতে য্ষ্লাঃ ভগন্দর, পা, শ্বাস, 
প্বর ভেদ, হৃত্রোগ, প্লীহ1, গুল্স, গ্রহণী রোগ অরোগ্য হয়। ইহা অতি 

উত্তম রসায়ন । 

প্রীহোদরে যে সকল ঘ্বৃত বিহিত হইয়াছে তাহাও এস্কলে 

প্রয়োজ্য । স্বর বিকৃতি প্রভৃতি উপদ্রন দাষ ও শাস্ত্রানুসারে চিকিৎস। 

করিবে । ছাগের পুরীব, মুত্র, ছপ্ধ, ঘ্বত, রক্ত ও মাংস /সবন করিবে 
এবং ছাগের সহবাস করিবে । 'বিধি পূর্বক স্নানাদি পরিত্যাগ 

করিবে * | তুর্ধিসহযোগে রমন বা গোরক্ষ চাকুলে সেবন করিবে । 

অথব1 মহাবাত ব্যাধির বিধি অনুসারে পিপ্ললী ভক্ষণ করিবে। 

অথব! শিলাজতু সেবন করিবে । শো1$,' স্ত্ীসঙ্গ, দ্বণ! প্রভৃতি পার- 
ত্যাগ পূর্বক উদ্ধার চিত্ত হইবে । বৈদ্য ব্রাহ্মণ দেবত। গুরু গ্রভৃতিকে 

তক্তি করিবে । এবং ব্রাহ্মণের মুখে পবিত্র কথা,শ্রবণ করিবে । 
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গুল্মরোগের চিকিৎসা । 

উপযুক্ত কারণে দোষ সকল কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে আগমন 
পূর্বক গুল্সরোগ অন্যায় । গুল্স পঞ্চ প্রকার। উর্ষেহদি ও অধো- 
ভাগে বস্তি এই উভয়ের মধ্যস্থলে হ্রাস বৃদ্ধিবিশিষ্ট সচল বা অচল 

গ্রন্থির আকার বৃত্ত জন্মিলে তাঁহাকে গুল বলে। ছুই পার্থ, হৃদয়, 
নাভি ও বস্তি“এই পাচটি গুন্সের আশ্রয় স্থান। কুপিত বাষুই ইছার 
মূল ক্কারণ বলিয়। রোগের মূল অর্থাৎ কোন্ স্থান হইতে গ্রন্থি আরব্ধ 

হইয়াছে তাহ! জানা যায় না। এই কারণ অথবা গুল্সের ন্যায় বিশাল 
বলিয়। ইহাকে গুল্ম বলে। জলে বুদ্ধ,দ জন্মানর ন্যায় দোষ আপনাতে 

সঞ্চিত হয় এবং অভ্যন্তরে সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ বন্ধ হুইয়। থাকে না, 

এ কারণ গুল্ম পাকে না। পৃথক ব। একত্র ভাবে দোষ বৃদ্ধি হইয়া 
পুরুষের চারি প্রকার ও স্ত্রীলোকের রক্ত জন্য অপর এক প্রকার গুল্স 

জন্মে। গাণ্রের অবসাদ, অগ্নির মান্দ্য, আটোপঃ অন্ত্রকৃজনঃ পুরীষ, 

মূত্র ও বাঘুর অবরোধ এবং সৌহিত্যের (শীতল সরবত) অসহিষ্ণুতা» 
অন্নে দ্বেব এবং বাঁধুর উদ্ধগতিঃ গুল্মরোগের এই গুলি পুব্ব রূপ। 

গুলসরোগ বাু জন্য হইলে হৃদিশূল, কুক্ষিশূল, দুখশোধষ, কগশোব, 

বারুর নিরোধ, বিষমাগ্সিতা এবং ধাঁু জন্য অন্যান্য উপদ্রব জন্মে । 
পিত্ত অন্য হইলে বম) জর, বিদাহ, (গল জালা করা অর্থাৎ অম্ন- 

ভাবে পরিণত হওয়। ), দ্রাহ, . তৃষ্ণা], অঙ্গরাগ, বন্তে,র কটুতা এবং 

পিত্ত জন্য অন্যানা সকল উপদ্রব জন্মে । শ্ৈমিত;)* ন্মন্নে অরুচি, 

অঙ্গের ত্বুখসাদ, বমন? লালাজ্রাব, আস্তের মধুরতা এবং অন্যান্য 

সকল কফের লক্ষণ প্রকাশঞ্পঞ্চয় । সন্নিপাত জন্য 'ছইলে সকল লক্ষণ 

প্রকাশ পায় এবং তাহা অসাধ্য। 

* অঞদ্র বন্তাবৃতের স্ায় শীতলানুভবতি | 



৪০৪ স্থঞ্েত । 

স্্রীলোকে নূতন প্রশ্থুতা হইলে অথবা খতুকালে অপক গর্ভ শ্রাব 
হইলে যদি অহিতকর ভোজন. করে, তাহ। হইলে বায়ু কর্তৃক রক্ত 

বদ্ধ হইয়! দাহ ও যন্ত্রণ। বিশিষ্ট গুল জন্মে। তাহাতে পিত্বের সকল 

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে গর্ভের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, 

কিন্ত গর্ভ স্পন্দিত হয় নাও উদর বৃদ্ধি হয় নাগ গর্ভকাল অতীত 
হইলে ইহার চিকিৎসা কর্তৃব্য। 

বাধুজন্য গুল্সরোগে রোগীকে স্নিপ্ধ'করিয়া শ্সেহ বিরেচন প্রয়োগ 
করিবে । তদনন্তর বন্তি প্রয়োগ অধ্যায়ে যেরূপ বিহিত হইয়াছে 
তদন্ুারে কালে কালে নিরূঢ় বস্তি এবং অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে । 

পিতজন্য গুলরোগে কাকোল্যাদি' সংযোগে দ্বত পাক করিয়। তন্বার! 

শ্গিপ্ধ করিবে । এবং মধুর দ্রব্য যোগে বিরেচন প্রয়োগ পুর্ববক. নিন 
বন্তি ও অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে । শ্রেম্সজন্য গুল্মরোগে পিপ্পল্যাদি 

সহ ঘ্বৃত পাক করিয়। রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে । পরে তীক্ষ বিরেচন 

প্রয়োগ করিয়া শ্লেম্সনাশক দ্রব্য সহযোগে নিরূঢ বস্তি প্রয়োগ করিবে। 

সন্লিপাত জন্য গুন্সে তিদোষ নাশক বিধি অবলম্বন করিবে। স্ত্রী- 

লোকের রক্ত জন্য গুল্ম হইলে পিস্ত জন্য গুলন্মের ন্যায় চিকিৎস। 

করিবে বিশেষক্তঃ রক্ত নির্গত করিবার জন্য পলাশভক্ষের ক্ষারসহ ত্বত 

পাক করিয়া সেবন করাইবে। পিপপপ্যাদি গণ সহযোগে ঘ্বত পাক 

করিয়। ততৎমহযোগে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে । উষ্ণ গণ সহযোগে 

রক্তত্রাব করাইবে। রক্ত অধিক আঁব হইলে অকৃগ্ররের ন্যায় প্রতী- 

কার করিবে। আনুপ অর্থাৎ মহিষ'বরাহাদি ওদক অর্থাৎ জলচর 

জন্তর মজ্জা; বসা? তৈল, ঘ্বৃত, দধি একত্র পাক করিয়। বায়ুজনা গুলে 

অনুবাসন প্রয়োগ করিবে । জার্গল অর্থাৎ হরিণাদি এক শফ জন্ত 

অর্থাৎ অশ্বাদ্ির বসা ত্বত পৈও্তিকে 'গ্রংয়াজ্য এবং কফ-জন্য গুলে 

জাঙ্গল অর্থাত হরিণাদ্দির মজ্জা ও তৈল অন্্বাসনে প্রয়োজ্য | 

বায়ুজন্য গু রোগে প্লীহোদরোক্ত বড়ঙ্গ ঘুত আমলকীর রসে 



হথশ্রঃত ৪০৫ 

পাক করিয়। শর্করা ও দৈন্ধব যোগে সেবন করিবে । চিত্রক, ত্রিকটু, 

সৈন্ধব, এলাইচ, চবা, দাঁড়িম, নানী, পিপৃপলীমূল, কৃষ্তজীরক, 

হবুষা, ধান্যক এই নকলের চুর্ণ সমভাগ, দধি, কাণ্ী, বদর এবং 

মূলকের রদ সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া! সেবন করিবে। ইহাতে 

বায়ুজন্য গুল্স অগ্নিমান্দ্য আটোপ ও শূল আরোগা হয়। হিঙ্গু, 
সৌবগ্চল, কুষ্ণজীরক, বিট. লবণ, ষমানী, এলাইচ, কুষ্ঠ, ত্রিকটু, কাঞ্জী, 
বেতসক্ষার, চিত্রক, শঠি, বচ,' অজজগন্ধা এলাইচ, ও তুলসী, এই 

সকল এবং দধি যোগেঘ্বত পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, আনাহ 

এবং গুল্স রোগের শান্তি হয়। বিট্লবণ, এলাইচ, সৈন্ধব চিত্রক, 

ত্রিকটু, জীরক, হিচ্কুঃ সৌবর্চল, 'যবক্ষার, আআাতক, অশ্রবেতস, এই 

সকল দ্রব্যের সহযোগে টাব! লেবুর রসে চতুণ্তণ দধি সংযোগে স্বৃত 
পাক করিবে । ইহার নাম দাধিকঘৃত। ইহার দ্বারা গুল্স প্লীহা ও 
শুলের শান্তি হয়। রন্থুনের রস; পঞ্চমূলীর রস, এবং সুরা, কাল্জী, 
দধি মূলক রস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়! তাহাতে ত্রিকটু, দাড়িম, 
আম্রাতক, যমানী, চব্য, সৈন্ধব, হিঙ্কু, অন্রবেতস, কৃষ্চজীরক, এই 

কয়েকটা কন্কে পাঁক করিবে ইহাতে গুল্স, গ্রহণী, অর্শ: শ্বাস, উন্মাদ, 

নয়, জর, কাঁশ, অপন্মার, মন্দাগ্নি, প্রীহ1, শূল ও বায়ু জন্য রোগ আরো- 

গ্য হয়। দধি, সৌবীর ( কার্জী ), ঘৃত মুগ ও কুলথের কাথ প্রত্যেক 

অশঢ়ক পরিমিত একত্র পাক করিয়। তাহাতে সৌবর্ছল, সর্জিক! ক্ষার 

দেবদারু, সৈম্বল প্রত্যেকে ছুই পল প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃতের দ্বার! 
বায়ুজন্য গুল্ম রোগের শাস্তি হয় এবং অগ্নির দীপ্থি হয় । তৃণমূলের কাথে 

বা ন্যগ্রোধাদিগণের কাথে অথবা উৎপলাদিগণের কাথে কাকোল্যাদিগণ 

সহযোগেঞ্ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত জন্য গুল্ম আরোগ্য 

হয়। আরগধাদিগণের কাথে বা ক্ষার বর্গে অথব। মূত্রবর্গের কাথও 
পিপপল্যাদিগণ ও ত্রিকটু কাথ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবনে 

কফ জন্য গুল্ম রোগের শান্তি হয়। সানিপাতিক গুল্সে দেষের 



৪০৬ স্থশ্রুচত । 

আধিকা অনুসারে চিকিৎসা করিবে । হি্কু আদি চূর্ণ বা ্লীহানাশক 

ঘৃত অথব1 তিন্বক সর্পি সেবন করিবে । 

তিল, কুলেখাড়া, পলাশ, সর্ষপ এবং যবশৃক ইহাদিগের ভন্ম, 
প্রত্যেকে একপালি (পরিভাষা দেখ), পরিমিত গো, ছাগ, মেষ, 

গর্দভ; হস্তী এবং মহিষীর মৃত্রে লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া 

কুষ্ঠ সৈন্ধব, যষ্টিমধু, শুষ্ঠি, বিড়ঙ্, যমানী ও করকচ লবণ ইহাদিগের 
চূর্ণ প্রত্যেকে দশ পল তাহাতে প্রক্ষেপ সুর্বক লেহন যোগ্য করিবে । 

ইহা ঘ্বৃত, দধি বা স্থরাঁর সহিত অথবা কাণ্ী, উষ্চোদক বা কুলখের 
রসের সহিত সেবনীয়। এই ক্ষারে গুল্স ও বাযু-জন্য বিকারের 

শান্তি হয়। 

লাজীমাটা, কুষ্ঠ এবং কেতকীর মার অথব1 শুদ্ধ কেতকীর ক্ষার 
তৈল সংযোগে অথবা কুষ্ঠ, সাজিমাটি সৈন্ধব ঈষদুষ জলের সহিত 
পাঁন করিলে বাঁতজন্য গুল্ম আরোগ্য হয়। এরও, প্রনর্ণবা, বৃহতী, 

কণ্টকারী এবং বিছাতি চিত্রক, দ্রোণ (৬৪ সের) পরিমিত জলে 

পাক করিয়! পাদশেষ থাকিতে অবতাঁরিত করিবে । পিপ.লী, চিত্রক 

ও মধুপৃর্ধবে কলপীতে লেপন করিয়া রাখিবে। সেই কলসে প্র 
সমস্ত রাখিয়। (/৪ সের) মধু ও (/১ সের) হরীতকীচুর্ণ নিক্ষেপ 
করিবে | অনন্তর ভূষরাশি মধ্যে দশ দিন রাখিয়া অন্ন পরিপাকের 

পর সেবন করিবে । এই অরিষ্টের দ্বার গুল্ম অরুচি ও অলীর্ণ 

আরোগা হয়। 

পাঠা, ত্রিবৃৎ্, হরিদ্রা, ত্রিকটু, ভ্রিফলা, চিতক) দৈন্ধব। হরিতকী, 

ইন্দ্রযব এই সকল সমভাগে চুর্ণ, তাহার সমান পুরাতন গুড় এই 

উভয়ের সমান হরিতকী চূর্ণ, গোমৃত্রে পাক করিয়া! ভক্ষণ «করিবে | 

ইহাতে গুন্স, গ্লীহা, অগ্রিমান্দ, হৃদ্রোগ, গ্রহণ, পাওুরোগ, শূল অরোগ 

হয় । 
গুক্পরোগে জলৌকা৷ বা! শিরামোক্ষণ দ্বারা খ্রক্তমোক্ষণ বর্তব্য। 



সশ্রুত। ৪০৭ 

ঈষচৃষ্জ জালল রস, অধিক সৈন্ধব যোগে পান করিবে। পানীয় দ্রব্য 

ত্রিকটু সংযোগে সেবন করিবে। বায়ুনাশক দ্রব্যের কাথ ও কুলখের 

রস ও স্নেহ সৈন্ধব যোগে পাক করিয়! পান কর্তব্য । পুরীষ ও বায়ু 

বদ্ধ থাকিলে আর্্কযোগে ছৃপ্ধ পান হিতকর। কুম্তীপিগুও ইষ্টকের 

শ্বেদ প্রয়োগ হিক্তকর। গুল্সরোগ মাত্রেই বিরেচন করান কষ্টসাধ্য। 
অতএব অগ্রে শ্বেদ প্রয়োগ পূর্বক শিথিল করা কর্তব্য । বিলেপন, 
অভ্যঙ্গ, উপনাহু ও সুখোঞ্চ শান্রন প্রভৃতি প্রয়োজ্য। উদর-রোগোক্ত 

বত, চূর্ণ, বন্তিক্রিয়! এবং উদরাময় বিছিত লবণ এস্থলে প্রয়োজ্যঃ বায়ু 
ও পুরীষ বদ্ধ থাকিলে করকচ লবণ, আর্দ্রক, সর্ষপ এবং সমধিক 

পরিমাণে মরিচ একত্র যোগে বর্তি নির্মাণ পূর্বক মলদ্বারে প্রবেশ 
করাইবে। দত্তী, চিতের মূল এবং অন্যান্য বাতত্্ দ্রব্য সহযোগে 

সুত্রস্থান-বিহিত অরিষ্ট সমস্ত প্রস্তুত করিবে । পুতিকরঞ্র ও শোদালের 
অস্কুর ভর্জজত করিয়! ভক্ষণ করিবে । বায়ুর উদ্ধগতি থাকিলে গুন্স- 

রোগে নিরুঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে না । শুহী মহযোগে তৃবৃৎ বা গুড় 

সহযোগে হুবীতকী পান করিবে । গুগ্গুল, ত্রিবৃৎ, দস্তী, মুযাঁকাণী, 

দৈন্ধব, বচ এই সকল দ্রব্য বল অনুসারে মুত্র, ছুগ্ধ; মুদ্য বা. দ্রাক্ষারস 

সহযোগে সেবন করিবে । পিলু পিষিয়া লবণযোগে সেবন করিবে । 

পিপ্ললী, পিপ্ললী মূল, চব্য চিত্রক ও সৈন্ধব, স্থুরা সহ উপযুক্ত কালে 

সেবন করিলে গুল্ম আরোগ্য হয় । বায়ু ও পুরীয় বদ্ধ থাকিলে হুগ্ধ 

সহযোগে যব ক্থবা,প্রচুর স্সেহ ও লবণ যোগে কুলথ ভক্ষণ করিবে । 

শুলরোগের চিকিৎস1। 

গুলপরোগে কোন কারণ বশতঃ শুল উশদ্রব জর্বৌ। শৃল কর্তৃক * 

খননের স্ত্যায় যন্ত্রণা ইয় বলিয়। ইহাকে শূল কছে। ইহাতে মূত্র 
পুরীষের সংরোধ, কষ্টে ইউচাস, অঙ্গের স্থিরতা, রোমহুর্ষ, অরুচি, 

তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, অন্নের বিদগ্ধ ভাবের বৃদ্ধি (অর্থাড অত্যান্ত অঙ্প- 

* ইহাকেই সচরাচর লোকে অক্ল-শূল কহে। 
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ভাবাপন্ন হয়! গল! বুক জালা কর1), বমন, ভুক্ত বৃদ্ধি শরীরের 
জড়ত1] এই সকল লক্ষণ হয়।. বাধুঃ পিত্ত, কফ, এবং মিশ্র দোষ 

কর্তৃক শূল উপদ্রব জন্মে। যথাক্রমে সংখ্যাম্ুসারে তাহার চিকিৎস। 
বল! যাইতেছে । হরীতকী, সৈন্ধব, করকচ, বিট্্ঃ লবণ, যবক্ষার, 

হিস; তন্কুর, কুড়, যমানী, হরিদ্রা, বিড়ঙগ এবঙ অম্নবেতন,ঃ ভূমি- 

কুষ্মাণ্ড ত্রিকলা), শতমূলী, শৃঙ্গাটক, গুড় শর্করা, গান্তারি ফল, 
ষাষ্টমধু এবং পরূষক ইহাদ্িগের হিম ন্বামক কষায়। বচ, অতি- 

বিষা, দেবদাকুঃ হুরীতক্ষী, মরিচ, কুটজ, পিপপলীমুল, চই, শুল্ঠী, 
যবক্ষার, চিত্রক এই তিনটা যোগ যথাক্রমে বায়ু জন্য, পিস্ত 'জন্য 
এবং কফ জন্য শূলে প্রয়োগ করিষে । দোষ বিবেচনা করিয়া এই 

সকল যোগ উষ্কাক্্র কাগঞ্জিহুপ্ধ ও জল সহযোগে সেবন করিবে। 

তদনুর্বপ দ্বিদোষ জন্য হইলে দুইটা ষোগ এবং ত্রিদোষ জন্য হইলে 
সকল দ্রব্যই মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । জল সেচন, অবগাহন, 

প্রদেহ, অভ্যঙ্গ, ভোজন, শিশির-পুর্ণ পাত্র ধারণ, বমন, মর্দান, স্বেদ, 

লতবন, ক্ষপণ, ন্নেহাদি সেবন বিশেষ রূপে উপদেশ করা হইতেছে। 

শুফ মাংস, মূলক,,মংস্ত; শু শাক, টধ্দল (দাইল) কোন প্রঞ্থার 

আলু. ও মধুর ফল গুল্মরোগী ভক্ষণ করিবে না। 
গল্স ব্যতিরেকে গুন্প্থানে শূল জন্মিলে তাহার নিদান সংপ্রাপ্তি 

ও চিকিৎস। বল। যাইতেছে । বায়ু, মূত্র, পুরিষের বেগ ধারণ, অতি 
ভোজন, অজীর্ণজ্নক দ্রব্য ভোজন; পরিপাক ,না হইতে তোজন, 

অধিক পরিশ্রম, বিরুদ্ধ অন্ন সেবন, ক্ষুধা কালে পানীয় পানঃ রুক্ষ দ্র্য 

সেবন, পিষ্টান্ন শুঘ মাংস এবং এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্য সেবন 

করিলে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে শুল জন্মায় । , তাহাতে 

* চিকিৎসিত স্থানের ১৫২ পৃষ্ঠার টাকায় দ্রষ্টব্য । 

+ ভুক্ত ধুদ্ধি রলিবে যাহা! ভোজন কর! যায় তাহ! উদরে স্ফীত হইয়! 
গলায় উঠা। 
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বেদনায় পীড়িত হুইয়! মানব শ্বাস রহিত হয় যেন শঙ্কু দ্বার বিদ্ধ 
করিতেছে এরূপ তীব্র যাতনা, এই সকল লক্ষণ হয়। 

যে বাক্তির অনাহার কালে তীব্র, শূল বেদনা, গাত্র স্তব্ধ, কষ্টে 
শ্বাস বমন এবং বায়ু মুত্র পুরীষের কষ্টে নিঃসরণ এই সকল লক্ষণ 

হইলে বায়ু জন্য শুর্লাবল। যাঁয়। 

তৃষ্ণা, দাহ, মদ, মুচ্ছ৭, তীব্র শূল, শীতল দ্রব্যে অতিলাষ, শীতল 
ক্রিয়াতে যাতনার শান্তি এই গুলি পিত্তজন্য শূলের লক্ষণ। 

শূল কর্তৃক উতপীভ্যমনৈ, বমনেচ্ছ, কোষ্ঠদেশের পূর্ণতা এবং 
দেহের গুরুতা. এই গুলি শ্লেম্মা জন্য শুূলরোগের লক্ষণ । 

পূর্বোক্ত সকল প্রকার লক্ষণ থাঁকিলে সন্নিপান্ত জনা বল! যায়। 

সন্িপাত জন্য শূল অসাধ্য | 

অতঃপর চিকিৎস। বলা যাইতেছে । শূল রোগে বাুই প্রধান অত- 
এব বায়ু জন্ত শুলে পায়ম, রুশর1 পিও অথব! ঘ্বৃত যুক্ত মাংসের ঈষছুঙ 
স্বের প্রয়োগ করিবে । তেউড়ির শাক স্নেহ যোগে পাক করিয়া উষ্ণ 
থাকিতে ভোজন করিবে । করঞ্জ বৃক্ষের অঙ্কুর তৈলে ভর্জিত করিয়। 

ভক্ষণ কর্তব্য । পক্ষিমাংসের বা জাঙগল মাংসের কাথ ঘ্বৃতাক্ত করিয়। 

ভোজন করিবে । যেকোন বিল-শায়ীর (শশ, গোধা প্রভৃতি) মাংস 

ভোজন করিবে । সুরা, কাজী, , সুক্ত, মস্ত; তত্র (অর্ধ জল বিশিষ্ট 

ঘোল) এবং দধি লবণ সহযোগে ৰায়ু জন্য শূলে সেবন করিবে। 

অস্যুক্ত কুলখেব্ন যূষ+ সৈন্ধব ও মরিচ সহ সেবন করিবে । বিড়, 

সজিনা বীজ, কম্পিল্তু, হরীতকী,'ত্রিবৃৎ অল্নবেতসশ, মহৎ শতাবরী, 

অশ্বকর্ণ এই গুলি সৌবচ্চল লবণ যোগে সেবন করিবে । মদ্য পান 
করিলেও ব্বযুজন্ত শূল শীন্ত শাম্য হয়। বড় এলাইচ, কৃষ্ণ জীরক, চব্য, 
যমানী, ত্বিকটু. চিত্রক, পিপূর্লীমুল, সৈদ্ধব, এই সকলের চূর্ণ দুগ্ধ 
সহ পান করিবে। অথবা মধ্বাসব চক্র, সুরা বা সৌব্টর যোগে * 
..* এই সকল অরিক্ক আসবাদি প্রণালী বিশেষে প্রস্তুত হইয়। খাকে। 

৩৫ 
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বা টাঁব লেবুর রস সহ সেবন করিবে । এ সকল চূর্ণ ও প্রচুর 

পরিমাণে হিঙ্কু, বদরী যুষ সহযোগে পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়া শর্করা 
সহ সেবন করিবে। দ্রাড়িম কাষ্ঠ সহ এ সকল দ্রব্যের বত্তি শ্রস্তত 

করিয়। প্রায়াগ করিলে বাযুজন্য শূলের শাস্তি হয়। অথবা এঁ চূর্ণ 
পুনর্ববার গুড় তৈল যোগে বা মদ্য সহ লেহণ বা! পান করাইবে। 

ক্ষুধা জন্য শূল হইলে উঞ্ হুপ্ধ, যবাণ্ড অথব1 স্নেহযুক্ত মাংস রস লঘু 
গরিমাণে পান করিবে। রুক্ষ ব্াক্তিন্ন বায়ুজন্ শূল হইলে জিগ্ধ ক্রিয়! 
বিশেষতঃ ঘ্ৃতপক্ দ্রব্য ভোজন করা কর্তব্যু। বাষুজন্ত শূলে বারুণী 

(তাল বা থর্জুর রস জাত আসব ব৷ তাড়ি) পানেও শাস্তি হয়। 
অতঃপর পিত্ব-জন্ত শূলের প্রভীকাঁর বল! যাইতেছে । শীতল জল 

পান পূর্বক বমন করিবে। সকল প্রকার উষ্ণ দ্রব্য বর্জন পুর্র্বক 

শীতল সেবন করিবে । ঘেস্থানে বেদন। ধরে, মণি, রজত বা তাম্র 

পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া, তাঁহার উপরি স্কাপন করিবে । গুড়, 

শালি অন্ন, যব, ছুদ্ধ, ঘ্বৃত পান করা, বিরেচন এবং জাঙ্গল মাংস 

ভোজন, এই গুলি পিত্ত জন্য শুলের পক্ষে ওষধ। সকল প্রকার 

পিন্তল দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্বক পিত্তনাশক রস সেবন করিবে । পলা- 

শের যূষঃ পরূষক, দ্রাক্ষা, থজ্জুর এবং জলজাত দ্রব্য শুঙ্গাটক প্রভৃতি 

শর্করা যোগে পান করিবে । 

শরেম্মা-জন্ত শূল, ভোজন মাত্রেই কুপিত হয়। সেস্লে পিপপলী 
সহযোগে জল পান করিয়া! বমন কর্তব্য । রুক্ষ শেরে এবং অন্তান্ত 

উষ্ণ ক্রিয়া! বিধেয়। পিপ্পলী, শুগী, পাঠা, বচ, ত্রিকটু, কটুকী, 
চিত্রক ইহাদিগের কাথ বাবুই তৃলশীর যৃষ সহ পান করিবে । এরগডের 
কল 'ও মূল, গোক্ষুরীর মূল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী) কণ্টকারী 
বেড়েলা, মুগাঁণি, মাসানি, কুলেখাড়ার মূল এই সকল সমভাগ, 

চাঁকুলে ছুই ভাগ, ৬ঃ চৌঁষ্টিসের জল পাক করিয়! পাদাবশেষ 

থাকিতে নামাইয়! যবক্ষার যোগে পান করিবে । ইহার দ্বারা বাতিক 
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গৈত্তিক শ্শৈম্মিক বা সন্নিপাত-জন্য শৃলেরও শান্তিহয়। পিপ্পলী, 
স্বজিক! ক্ষার, যব এবং চিত্রক এই সকৃলের ভন্ম উষ্ণবারি সহ পান 

করিলে শ্লেম্ম জন্য শুলের শাস্তি হয়। 
কুক্ষিপার্থে বায়ু রুদ্ধ হইয়া আখ্মান ও গুড়গুড় শব্ধ জন্মায়। 

তৎকর্তৃক সুচীবিদ্ধেক্ঈ ন্যায় যাতন' হয় ও কষ্টে শ্বাস বহন করে অন্নে 

অভিলাষ থাকে না এবং নিদ্রা হয় না। ইহাকে পার্খব শুল বলে-_- 
শ্রেম্মা ও বায়ু-জন্য জন্মে। কুড় হিন্গু, সৌবর্চল, ৰিট্, সৈন্ধব, ধন্য! 
এবং হ্রীতকী, ইহাদিগের চূর্ণ যবের কাথ সহযোগে পান করিবে । 
ইহ! পার্থ হদ্দি ও বস্তি শূলে প্রয়োজ্য। বীজপুরের (টাবা লেবু) 
মজ্জ! হুপ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন “করিবে । প্রীহোদর বিহিত ঘ্বত 

বা হিঙ্্.সহযোগে ঘ্বত পান করিৰে। অথবা হুপ্ধ সহ এরও তৈল 

(সেবন করিবে । অথব। মদ্য দধিমস্ত ছদ্ধ বা মাংস রস সহযোগে 

ভোজন করিবে । 

বায়ু কুক্ষিদেশে কুপিত হুইয়! জঠরাগ্রিকে আক্রমণ করিলে ভুক্ত 
অন্ন পরিপাক ন1 হুইয়। স্তব্ধ ভাবে থাকে । তত্কালে রোগী পুনঃ 

পুনঃ উচ্ছাস ত্যাগ করে, শুলের যন্ত্রণায় কাতর হয় এবং শয়ন 

উপবেশন প্রভৃতি কিছুতেই সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে 
কুক্ষিশুল বলে, বায়ুজন্ত আম কর্তৃক এই রোগ জন্মে । ইহাতে বমন 
ও বল অনুসারে লঙ্ঘন কর্তব্য। অন্তর ও অগ্রিকর দ্রব্যের সংযোগে 
পাচনও প্রয়োজ্য। *শুভী, যমানী, চব্য, হিম, সৌবচ্চল লবণ, 
বিট্লবণ, শ্তামালত!, এরও মুল, বৃহতী, কণ্টকারী ইহাদিগের ক্কাথ 

গান করিবে । কচ, সৌবর্চল, হিন্থু, কুষ্ঠ, অহ্তিবিষা, অভয়! 
(হরীতকী বিশেষ ), কুটজ বীজ ইহাদিগের সেবনে শীগ্র শূলের শাস্তি 

ভয়। দৌষের বলাবল বি৫ব্টনা করিয়। বিরেচন স্বেহবস্তি ও নিকট 
বস্তি প্রয়োগ করিবে। উপনাহ-স্বেদ, শ্নেহন্বেদ এবং থ্মস্তাক্স পরি- 

ষেচন কর্তব্য । 



৪১২ স্ৃশ্রুচত । 

রসকর্তৃক বর্ধিত বাষু কফপিত্ত কর্তৃক হৃদয় দেশে অবরুদ্ধ হইয়া 

শ্বাস-রোধক শুল বেদন? জন্মায় |. ইহাকে হৃচ্ছল বলে। এই রোগ 

রসবায়ু কর্তৃক জন্মে। এস্থলে হৃপ্রোগে বিহিত প্রতিক্রিয়া সকল 

বর্তব্য। 

রুদ্ধ থাকা! প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া বন্তিদেশ আবৃত করিয়! 
থাকে। তন্বারা বস্তি বজ্ষণ ও নাভিদেশে শূল জন্দিয়! পুরীষ, মূত্র 

ও বাঁযু অবরোধ করে; ইহাকে বস্তিশূল্প বলে। এই রোগ বায়ুজন্য। 
নাভিবজ্ষণ পার্শ্ব, কুক্ষি, মে, অস্ত্র, মর্দন পুর্ববক মূত্র নালী আকৃষ্ট 

করিয়া! রাখে (টানিয়! থাঁকে)। ইহাকে মূত্র শূল বলে। এই 
রোগও বাযুজন্য। রুক্ষ আহার জন্য বায়ু কুপিত হইয়া! কোষ্ঠস্থিত 

মল রোধ করিয় অগ্নিমান্দ্য করে। তাহাতে সমস্ত শআোতপথ.আবৃত্ত 

হুইয়] তীব্র শূল ন্মে। সেই শুল দক্ষিণ কুক্ষি বা! বামকুক্ষিতে 
হইলে তাহা শব্ধ সহকারে শীঘ্র সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইয়া তীব্র পিপাসা, 

শ্রম ও মূচ্ছ7 জন্মায় । মল মূত্র পরিত্যাগ করিলেও তাহার শান্তি 

হয় না। ইহাকে বিটশুল বলে__অতি দারুণ ব্যাধি । ইহাতে 
শীঘ্র দোষ নিহ্রণ কর্তব্য । স্বেদঃ বমন, নিরুঢ়বন্তি স্নেহবস্তি এবং 

কেষ্ঠশোধনকর যোগ সমস্তগু প্রয়োগ করিবে। উদাবর্ত বিহিত 

স্ুখসেব্য ক্রিয়া সকলও এস্লে বিধেয়। 

অশ্রিমান্দ্য হইলে যদি অধিক পরিমাণে ভোজন করা যায়, তাহ! 

হুইলে ভূক্তদ্রব্য সমস্ত বায়ুকর্তৃক আবৃত হইয়। শ্োষ্ঠ দেশে স্থিরভাবে 
থাকে, এবং জীর্ণ না হইয়! তীব্র শুল জন্মায়। তাহাতে মুচ্ছণ, 
আশ্মান, বিদাহ "(গলা জালা) এবং বিলম্বিক1" উপদ্রব জন্মায় । 
ইহাতে রোগির বিরেচন বমন কম্প ও মেহ হইয়া থাকে। এস্থলে 

ক্ষারচূর্ণ এবং শৃলনাশক গুটিক! প্রশস্ত? সকল প্রকার শুল রোগে 
গুল রোগের ন্যায় প্রতীকার কর্তব্য । 



ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 

হৃত্রোগের 'চিকিৎসা। | 
মল মৃত্রা্দি বেগের ব্যাঘাত, উষ্ণ রুক্ষ অন্ন অতি মাত্রায় সেবন, 

বিরুদ্ধ অন্ন অধ্যশ্ুন, অজীর্ণ এবং অনন্যন্ত দ্রব্য ভোজন এই সকলের 

দ্বার দোষ সমস্ত বিগুণ হইয়] হ্বদয়ে গমন পৃর্বক রস ধাতুকে দূষিত 

করে। তাহাতে হৃদয়ে অতান্ত পীড়। জন্মে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলে । 

হৃদ্রোগ পঞ্চ প্রকার *। দোষ জন্ত চারি প্রকার এবং কৃমি জন্য এক 

প্রকার। তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ এবং তদনন্তর চিকিৎস! 

বলা যাইতেছে । 

হৃদ্রোগ বায়ু জন্ত হইলে হৃদয়ে বেদন1 এবং হ্ৃদয়দেশ যেন টানিয়। 
থাকে ৷ ইহাতে হয় দেশ যেন মথিত) বিদীর্ণ, ্কটিত এবং পাঁটিত 

হইতে থাকে । পিত্ত-জন্ত হইলে ভৃষ্ণ1, দাহ, চোষ, হৃদয়ের ক্লান্তি 

ও জালা, মৃচ্ছ1, স্বেদ ও মুখশোষ এই সকল লক্ষণ হয়। কফজন্ 

হইলে হৃদয়ের গুরুতা, কফক্রাব, অরুচি, স্তস্তঃ অগ্রিমান্্য এবং 

আন্তের মধুরতা এই সকল লক্ষণ হয়। কৃমিজন্ত হইলে বমনেচ্ছা, 

ঠীবন ( থুথু ফেল1), তোদ, শূল, বমন, তমোভাব, অরুচি, নেত্রদ্য় 
শ্যাব বর্ণ এবং শোষ (শরীর ক্রমশঃ শুক হওয়া) এই সকল লক্ষণ হয়, 
এবং ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গের অবসাদ ও শোষ এই সকল উপদ্রব জন্মে। 

বায়ু জন্য হদ্রোগে রোগীকে স্িপ্ধ করিয়া বমন করাইবে। দ্শ- 

মূলের কাথ, স্নেহ ও লবণ যোগে বমনে প্রয়োজ্য । কোন গ্রকার 
স্নেহ সহযোগে বিরেচন করাইয়! পিপ্পলী, এলাস্ট্রস, বট, হিঙ্থ, যব- 
ভন্ম দৈন্ধব, সৌবর্চল, শু্ঠী, যমানী এই সকলের চূর্ণ, ধান্যাস্, 
কুলখের কাথ, দধি, মদা৪ব& অন্য কোন আসবাদি সহযোগে পান 
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সন্গিপাত-জন্য হ্ৃদ্রেগে সকল দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূলে ইহার 

লক্ষণ উল্লেখিত হয় নাই। 



৪১৪ স্থশ্রুচত | 

করাইবে। পুরাতন শালী অন্ন, জাঙ্গল রস ও ঘ্ৃত সহযোগে ভোজন 

করাইবে। বাতত্ব দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া বস্তি প্রয়োগ 

করিবে। গ্রান্তারি ফল, ষষ্টিমধু মধুং মিছরি ইহাদিগের জলে বমন 
করাইবে। 

পিত্ত-জন্য হৃপ্রোগে মধুর ভ্রব্য সহযোগে ঘ্বতপানু করিয়া সেবন 

করিবে । পিত্তজরনাশক কাথ পান করিবে । ত্বৃতযুক্ত প্রচুর পরিমাণে 

জাঞ্গল রস সহযোগে ভোজন করিয়। যষ্টমধু সহযোগে পাক করা 

তৈলের দ্বারা মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে । কফজন্য হৃপ্রোগে 

বচ ও নিষ্বের কাথে বমন করাইবে। বাতজন্য হৃদ্রোগে ষে চূর্ণ 

এবং ভোজনের প্রণালী বল। হইয়াছে তাহ। এ স্থলেও প্রয়োজ্য ৷ 

ধ্যান্যান্ প্রভৃতি ব। মুস্তাদি গণের কাথ বা ত্রিফলার ক্কাথ পান 

করিবে । কুষ্ণবর্ণ তেউড়ি ঘৃত যোগে বিরেচনে প্রয়োগ করিবে। 

এবং বলাতৈল সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। 

ক্রিমি জন্য হৃদ্রোগে রোগিকে শ্নিপ্ধ করিয়। তিন দিবস কাল 

মাংস পাঁক করিয়। তৎসহ ভোজন করাইবে। পরে বিরেচন প্রয়োগ 

করিবে । তদনন্তর সুগন্ধি দ্রব্য/ লবণ, কৃষ্জজীরক এবং শর্করা 

সহযোগে প্রচুর পরিমাণে বিড়ঙ্গ, ধান্যাপ্ল যোগে পান করাইবে। 

এইরূপ প্রতিক্রিয়ার দ্বার! হৃদয়স্থ কৃমি সমস্ত অধোভাগে নিঃস্যত 

হইবে। নিঃস্যত হইলে বিড়ঙ্গ সহযোগে .ববান্ন ভোজন করাইবে। 

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় । 
স্্প১ 

পা্ডরোগের চিকিৎসা । 

অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অয্ন, লবণ ও মদ্য সেবন, মৃত্তিকা ভক্ষণ; 

দিবা নিদ্রা, অতিশয় তীন্ দ্রব্য সেবন এই সকল কারণে রক্ত দুষিত 



স্বশ্রুত । ৪১৫ 

হইয়! ত্বকৃ পাুবর্ণ করে। পাতুরোগ চারি প্রকার, পৃথক্ পৃথক্ 
দোষ জন্য তিন প্রকার এবং সন্নিপাত জন্য এক প্রকার। এই 

সকল প্রকারেই পাঙুভাবের আধিক্য বলিয়া ইহাকে পাও,রোগ 

বলে। ত্বকের স্ফোটন (ত্বক ফাটা ফাটা হওয়1), স্টীবন, গাত্রের 

অবসাদ, মৃত্তিকা ভক্ষণ, * অক্ষি গোলকের শোথ, মূত্র পুরীষের 

পীতবর্ণতা, অজীর্ণ, এই গুলি তাহার পূর্বরূপ। পাও, কামলা, কুত্ত 
কামল। এবং লাঘরক বা হুলীমক, ইহার! সকলেই পাণুরোগের 
অন্তভূতি। ইঠাদিগের লক্ষণ আনুপুর্বিক বল! যাইতেছে। 

কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, দেহ কৃষ্চবর্ণ, শিরাসমূহে আকীর্ণ এবং পুরীষ, মুত্র, 
নথ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং অন্যান্য, বাযুজন্য উপদ্রব বায়ু জন্য 

পাও্,রোগের এই সকল লক্ষণ। গীতবর্ণ চক্ষু, দেহ পীতবর্ণ শির! 
সমূহে সমাকীর্ণ এবং পুরীষ মূত্র মুধ নথও পীতবর্ণ এবং অন্যান্য 

পিত্ত-জন্য উপদ্বব, এই গুলি পিত্-জন্য পাও, রোগের লক্ষণ । শুক্ু- 

বর্ণ চক্ষু দেহ শুর্লবর্ণ!শির। সমূহে ব্যাপ্ত, পুরীষ মুত্র; নখ, মুখ শুর্লুবর্ণ, 
এবং কফ-জন্য অন্যান্য উপদ্রব, এই গুলি কফ-জন্য পাও, রোগের 

লক্ষণ । সান্লিপাত জন্য পাণ্ড রোগে সকল প্রকার লক্ষণ প্রকাশ 

পায়। অতঃপর কামলা রোগের লক্ষণ বল! বাইতেছে। পাণ্ড 

রোগের শেষে পিস্তল অন্ন; অন্ন মদ্য প্রভৃতি পিত্কর দ্রব্য সহসা 

সেবন করিলে মুখ পাও,ৰর্ণ হয়, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় তন্দ্রা ও 

হুর্বলত। জন্মে & তাহাতে মহান শোথ (ফুলা) এবং গ্রস্থি স্থানে 

বেদনা হইলে কুস্তকামলা বল। খার। তাহাতে জ্বর, অঙ্গ মর্দ; ভ্রম 

অবসাদ; তন্দ্রা এবং ক্ষয়। এই সকল লক্ষণ থাকিলে লাঘরক বল৷ 

বান্স। ইঞ্ঠাতে বাত-পিত্তের লক্ষণ অতিশয় থাকিলে হলীমক বল! 
০ 

৭ মৃত্তিকা তক্ষণ জন্য যে পাও,রোগ জন্মে, চরকের মতে তাহার চিকিৎসার 

(বশেষ থাকা। প্রযুক্ত তাহ[কে পঞ্চম প্রকার পাণ্,রোঁগ বলে ইহার বম্প্তি ও লক্ষণ 

যথা,__মৃত্তিকাদনশীলস্ত কুপ্যত্যন্যতনে! মলঃ। 



৪১৬ সুশ্রুচত । 

যায়। অরুচি, পিপাসা, বমন, জ্বর, উর্ধাগত পীড়া) অগ্নিমান্দা। 
কণ্ঠগত শোথ, ছূর্ধলতা, মৃচ্ছ1, ক্লান্তি, হৃদয়ের পীড়া, এই গুলি 
হলীমকের উপদ্রব । 

পাও রোগে দোষ বিবেচন] করিয়। ঘ্ৃত সহযোগে উদ্ধ অধোভাগ 

শংশোধন করিবে। প্রচুর পরিমাঁণে ঘ্বৃত মধু€সহযোগে হরীতকী 
চুর্ণ সেবন করিবে । হরিদ্রা অথবা ত্রিফলা! সহষোগে পাক করা 

গ্বত অথব। তিন্বক ঘ্বত পান করিবে । বিরেচক দ্রব্য ঘ্বত সহ 

পাক করিয়! অথব। ঘ্বত সহযোগে বিরেচক দ্রব্য সেবন করিবে । 

অদ্ধপল (৪8 তোল!) তেউড়ি গোমুত্রে পাক করিয়া সর্বদা. পান 
অগবা হরীতকী মিশ্রিত গুড়অদ্ধ, কুড়ব পরিমাণে ভক্ষণ করিবে । 

আরগ্বধাদির কাথ পান করিবে। লৌহরজঃ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, এই 
সকলের চূর্ণ ঘ্ৃত মধু যোগে অথবা ভ্রিফলাযুক্ত হরিদ্রা ব শান্ত্রবিহিত 

অপর যে।গ দ্বত মধু সহ সেবন করিবে। পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় দোষ 

নিঃসারণ করিবে । এক কালে অতিরিক্ত দোষ নিঃসারণ করিলে 

শরীর ক্ষীণ হয়। আমলকা রস ও ইক্ষুরসের মন্থ প্রস্তত করিয়া! মধু 
ংষোগে ভোজন করিবে বৃহতী, পণ্ট কারী, হরিদ্রা, শুকাক্ষ1 ( শুয়- 

চটি), দাড়িম, ঝীকমাচী এই সকল কন্ক ও কাথ সহযোগে ঘ্বত পাক 
করিয়। দেবন করিবে অথবা! ছুপ্ধ সহযোগে পিপ্পলী বথাসাধ্য পরি- 

মাণে সেবন করিবে । অথবা যষ্টিমধুর কাথ ও চূর্ণ সমভাগে মধু 
সহযোগে লেহন করিবে । ত্রিফলা ও লৌহচুর্ণ দীর্ঘকাল গোমুত্ড 

যোগে সেবন করিবে। প্রবাল, .মুক্তা, রসাগ্তন, শঙ্ঘচূর্ণ, কাঞ্চন, 
গিরিমৃত্তিকা লেহন করিবে । কুড়ব পরিমাণ ( অদ্ধসের ছাগবিষ্ঠ। ) 

বিটলবণ, হরিদ্রা» সৈন্ধব প্রত্যেকের চুর্ণ একপল একত্র করিয়া মধুঃ 
সহযোগে ,লেহন করিবে । লৌহ মণ্ডুর, চিত্রক, বিড়ন্গ, হরীতকী 
ত্রিকটু সকলে সমভাগ এবং সকলের সমান স্বর্ণসাক্ষিক গোমুত্র যোগে 

পাক করিয়! মধুসহ অবলেহ প্রস্তত করিবে ।' বিভীতক, লৌহমল 



হৃশ্ুত | ৪১৭ 

গুগ্ঠী এবং তিল ইহাদিগের চূর্ণে প্রচুর পরিমাণে গুড় সহযোগে বটিকা 
প্রস্তুত করিবে । ইহ! ভক্ষণ করিয়া! তত্র অপুপান করিবে । ইহাতে 
ঘোরতর পাঁওুরোগ নিবৃত্ত হয়। সাজীমাটি, হিম্থঃ চিরত! একত্র 
যোগে কলায় পরিমাণ বটিকা প্রস্তত পুর্ব্বক -ঈষছুষ্ণ জলের সহিত 
সেবন করিবে । ম্মূর্ববা, হরিদ্রা, আমলকী, সপ্তাহ গোমুত্রে ভাবিত 

করিয়া লেহন করিবে । বৰেড়েলা ও চিতার মূল একত্র দুই তোলা 

পরিমাণে ঈষদুষ্চ জলের সহিত্ত অথবা সজিন বীজ লবণ এ্ররূপে সেবন 

করিয়া ছগ্ধ সহ ভোজন করিবে । ন্তগ্রোধাদির শীতল কাঁথ, চিনী ও 

মধু সংযোগে পান করিবে । সালসাসারাদিগণের লিখিত বৃক্ষ সমূহের 

সারচুর্ণ ও আমলকীচুর্ণ মধুসহ+ তৌঁহন করিবে । বিড়ঙ্গ, মৃখা, ত্রিফল! 

যমানী, পরূষক, ত্রিকটু, মুর্বা লতা, ইহাদিগের চূর্ণ, গুড়শর্করা, ঘৃতত, 
মধু পূর্বোক্ত সারগণের কাথে পাক করিয়া লেহ প্রস্তত পূর্বক ঘণ্টা- 
পারুলের পাত্রে রাখিবে ৷ ইহার দ্বার! পাও রোগ, কাঁমলা ও শোথের 
শান্তি হয়। শর্করা সহযোগে ত্রিবৃৎ অথব1 গুড় সহযোগে রাখালশশ।! 

ও শুঠী কামলা রোগে প্রয়োজ্য । কালিয়! কাষ্ের সহযোগে ঘৃত 
পাক করিয়া হরিদ্রা মিশ্রিত পূর্বক সেবন করিবে । কুস্তকামল। 

রোগে শ্োত-অঞ্জন অথবা শিলাজতু গোমুত্র যোগে সেবন করিবে। 

লৌহমল এক মাস কাল গ্োমুত্রে রাখিয়। সৈন্ধব সহযোগে সেবন 
করিবে । লৌহমল অষ্টবার বিভীতকের কাষ্ঠে দগ্ধ করিয়া! নির্ধাপিত 

করিবে.। পঞ্জর চূর্থ করিয়া! মধু সহযোগে লেহন করিলে কুস্তকামলা 

রোগ আরোগ্য হয়। সৈন্ধব লবণ একবার অগ্নির শ্লায় তপ্ত করিয়। 

গোমৃত্র সেচন *করিবে। লৌহমল পুনঃ পুনঃ জিতে তণ্ত ও পুনঃ 
পুনঃ গেষমূত্রে নির্বাপিত করিবে । পরে এ উভদ্ব দ্রব্যকে গোমুত্রে 

পিষিয়া উাতে এরূপে "রক করিবে যেন দগ্ধ না হয়।, শুষ্ক হইলে 

চর্ণ করিয়! তত্র সহযোগে পান করিবে । ইহাতে কেব্রল তত্র সহ- 
যোগে অন্ন ভোজ্জ করিবে। ইহার দ্বারা অগ্নির দীপ্তি ও পাও 



৪১৮ সশ্রত ॥ 

রোগ আরোগ্য হয় । দ্রাক্ষাঁ, গুলঞ্চ ও আমলকীর রসে ঘ্বৃত পাক 

করিয়া সেবন করিবে ইহা! লাঘরক রোগে হিতকর। গুড়-জাত 

অরিষ্ট, মধু* শর্করা; মুত্র আসব ও ক্ষার যোগে ওষধ, আমলকের রস 

সহযোগে ত্বৃত যুক্ত জাঙ্গল মাংসের রস, শৌফের চিকিৎসায় যে সকল 

যোগ বল! হইয়াছে সেই সকল যোগ, শালি অন্ন ও"বব, পাণড রোগে 

এই সকল নিত্য সেবন করিবে । শ্বাস, অতিসার, অরুচি, কাস, 

বমন, শূল, জ্বর, শোফ, দাহ, অজীর্ণ, স্বনভেদ, অঙ্গের অবসাদ এই 

সকল উপদ্রবের ষথাশাস্ত্ প্রতিকার করিবে ৷ চতুর্দিক্ উন্নত মধ্যস্থল 

নিম্ন অথব। চতুর্দিক্ নিম্ন মধ্যস্থল উন্নত, মলদ্বারে বা মুফ দেশে এরূপ 

শোফ হইলে এবং রোগী সংজ্ঞাহীনৈর স্তায় থাকিলে অথব] জ্বর ও 

অতিসার থাকিলে পাও,রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । 

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় । 

অথ রক্তপিত্তের চিকিৎসা । 

ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম,বিরুদ্ধ অন্ন সেবন, কটু অয্ন, লবণ 

ক্ষার, তীক্ষ, উষ্ণ এবং অতি বিদাহী দ্রবা সর্ধদ1 সেবন করিলে রস 

দুষিত হইয়। পিত্ত কুপিত করে। সেই কুপিত পিস্ত আপনা হইতে 
বিদগ্ধ হইয়। শোণিতকে বিদগ্ধ করে। তাহাতে উদ্ধ সধত রা দুই 
দিকেই রক্ত নির্গত হয়| রক্ত আমাশয়ে বিদদ্ধ হইলে উর্ধে, পক্কা- 

শয়ে বিদগ্ধ হইলে অধোভাগে এবং উভয় আশয় বিদপ্ধ হইলে উভয়- 

দিকে নির্গত হয়। কেহ কেহ বলেন প্রীহ! যকৃতের স্তান হইত রক্ত 

নির্গত হয় । রক্তপিত্ত উর্গতত হইলে সী্য, অধোগত হুঈলে যাপা 

এবং উভয়দিকৃ গত হইলে অসাধ্য । দেহের অবসাদ, শীতল দ্রব্যে 
অভিলাধ, কণ্চে ধূমোগ্দম, বমন, নিশ্বাসে রক্তগন্ধ এই গুলি রক্তপিভ 
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রোগের পুর্ব লক্ষণ । নির্গত রক্তের লক্ষণের দ্বার দোষের প্রবলত। 

জানা যাঁয় । 

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাঁস, জ্বর, বমন, মন্ততা, দেহের পাওুত1 দা, 

মুচ্ছ1, ভোজনাস্তে অস্রভাব অধৈর্ধ্যতা, হৃদয়ে অত্যর্থ বেদন!, তৃষ্ণ, 
কগভেদ, মস্তকেরতাপ, নিষ্টিবনে ছূর্ণন্ধ, অন্েে অরুচি, অজীর্ণ এবং 

স্্রী-সহবাসে বিরতি, এই গুলি রক্তপিত্ত রোগের উপসর্গ । 

মাংস ধৌত জল বা কাথ-কিম্বা কর্দী জল, মেদ, পৃ বা রক্তের 
ন্যায়, অথবা! যকৃৎ ব1 পরু জম্থু ফলের ন্যায় অথবা কৃষ্ণ নীল ব। ইন্দ্র- 
ধন্ধুর ন্যায়.বর্ণ বিশিষ্ট এবং অতিশয় বেগ ও কুণপ বিশিষ্ট নির্গত 

হইতে থাকিলে রক্তপিত্ত রোগীকে পরিত্যাগ করিবে 11 

বলবান্ ব্যক্তির রক্তপিত্ত হইলে প্রথমেই রক্ত রোধ কর কর্তব্য 

নহে । তন্বরা পাওু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, প্লীহ1, গুল, জ্বর, প্রভৃতি রোগ 

জন্মে। রক্ত অধোভাগে প্রবৃত্ত হইলে বমন এবং উদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 

বিরেচন প্রয়োজা । ক্ষীণ বাক্তির পক্ষে বমন বিরেচন প্রশস্ত নহে; 

শমনী ওষধের দ্বার দোষের শাস্তি করিবে। ক্ষীণ ন। হইলেও রক্তের 
অতিশয় প্রবৃত্তি থাকিলে লজ্ঘন কর্তব্য। লঙ্ঘনের পর অল্প তওুল 

বিশিষ্ট পেয়! পান কর্তব্য । তর্পণ, পাচন, অবলেহন, বিবিধ প্রকার 

প্রত ইহাতে প্রয়োজ্য। ড্রাক্ষণ, যষ্টিমধুঃ গান্তারী, ও চিনী সহযোগে 
বিরেচন এবং যষ্টিমধু ও মধু সহযোগে বমন*হিতকর । 

* রক্তপিস্ত কফ প্রবল হইলে গাঢ় পাওবর্ণ স্নেহসুন্ত এবং পিচ্ছিল হয়। বায়ু 
প্রবল হইলে শ্ঠাবারুণ বর্ণ, ফেনাযুক্ত পাতল! এবং রুক্ষ হয় & পিত্ত প্রবল থাকিলে, 

কষায়াভ কুষ্ণবর্ণ গৌমৃত্রের ন্যায় চিরণ অঙ্গার ধূন বা অগ্রনের ন্যায় আভ। বিশিষ্ট । 

কফ অন্ুগ্ঠত থাকিলে রক্ত-পিভ উর্ধগত হয়, বারু অনুগত থাকিলে অধোগত হয় 

এবং কষ বাত উভয়ত হইলে উদ্ধ্ধে। উভয় দিকে প্রবন্তিত হয় । 
+ এই লক্ষণঞ্ডলি ব্যতিরেকে অপর সকল অরিষ্ট লক্ষণ ুত্রস্থানে বল। হইয়াছে 

রক্ত বমন, চক্ষু রক্তবর্ণ, উদ্দারে রক্তগন্ধ এবং দিক্ সমূহ রক্তবর্ণ দেখা, এগুলিও 

রক্তপিত্ত রোগির মৃতাঞ্লন্ষণ। 
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শীতল দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসের রস, কলায়ের যৃষ, শালি ও বাট্ধান্য 

পটোল, শেলু; (চালতা), স্ুনিষন্ন (স্থুযুনি শাক ) যুথিক1 (যু'ইফুল) 

এবং বটের অঙ্কুর সেবন করিবে । ঘ্বত-সংস্কৃত শাক; শঙ্খ, পারাবত, 

কুম্ম প্রভৃতির রস ও যবাপ্ড; ধাত্রীফল ও দাড়িম যোগে প্রচুর পরিমাণে 

স্বতের সহিত প্রস্তত করিয়া ভোজন করিবে । উৎপলাদিগণে হগ্ধ 

পাঁক করিয়! তাহার সন্তিনিক! মধুশর্করা যোগে ভোজন করিবে। 

ভিম প্রদেহ মধু-শর্করা যোগে ঘ্বত জেবনীয়। মৌল, শোভাঞ্জন 
কোবিদার (রক্ত কাঞ্চন ) এবং প্রিয়ঙ্ু এই সকলের পুষ্প চূর্ণ করিয়া! 
মধু সহযোগে লেহন করিবে । র 

রক্তাতিসারে বিহিত সকল প্রকার যোগ এস্লেও প্রয়োজ্য ৷ 

শীতল জল পূর্ণ নূতন কলসে শুরুবর্ণ ইক্ষুকাণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে 
উৎ্পল-নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে রাখিবে। প্রীতঃ- 

কালে তাহ! শ্রাবিত করিয়া মধু যোগে পান করিবে । জন্ুঃ আতর ও 

অর্জুন ত্বকের শীতল কাথ বা উড়ুম্বর ফল পিষিয়া তাহার রস পান 
করিবে । ত্রপুসীর ( সসা) মূলের কন্ক? মধু ও তগু,চলোঁদক যোগে 
অথবা যষ্টিমধুর কক্ষ, ছুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে । চন্বন, 

মষ্টিমধু, লোধ এবং এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য একত্র সমভাগে পান 
করিবে। করঞ্তু বীজও এই রূপ চিনী মধু যোগে পান করিবে। 

ইঙ্গুদী ফলের মজ্জ1 যষ্টিস্ধু যোগে অথবা লবণ কুটজবীজ দধিমন্ত 
সহযোগে ঈষছুঞ্চ করিয়। পান করিবে । এই" ছয়টি রক্তপিত্তের 

উৎকৃষ্ট ধোগ তিন দিন সেবন কর্তব্য । নাসিক হইতে রক্ত স্রাব 
হইতে থাকিলে হরীতকীর নন্ত প্রয়োগ করিবে । রক্তের অতিশয় 
প্রবৃত্তি থাকিলে ছাগের যরুৎ পিতু-সংযোগে পাক না কক্রিয়। আম 

অবস্থাতেই ভক্ষণ করিবে । | 
পলাশ বুদক্ষর রসে অথবা! বনস্পতির রসে ত্বত পাক করিয়! 

শীতল হইলে মধু সহযোগে পান করিবে । অথবা শর্করা যোগে 
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ক্গীর-স্বৃত পান করিবে। দ্রাক্ষা, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ এবং চিনী, 

প্রত্যেকের একপল লইয়! রাত্রি কালে জলে রাখিবে, প্রাতঃকালে 
কেবল সই জল অথবা! তাহাতে সমভাগে ছুপ্ধ মিশ্রিত করির। 
পান করিবে । অশ্ব বা বৃষের পুরীষের রদ মধু সহঘোগে 
পান করিবে । ঞরসথবা বাস্তক (বেতে শাক) বা তও্ুলীয়কের 

( নট্যাশাকের) বীজ চূর্ণ করিয়া মধুযোগে লেহন করিবে । অর্থব! 
লাজচুর্ণ বা বংশলোচন চূর্ণ* চিনী ও মধুযোগে লেহন করিবে। 
জ্রাক্ষা, চিনী, গুল, রোহিণী (হরীতকী বিশেষ) ও যষ্টিমধু ইহাদিগের 

হিম প্রস্তত করিবে * | ততসহযোগে হরীতকী কুলেখাড়! হরিদ্র! 

এবং ত্বত লেহন করিবে । বাপকের কাঁথ, নীলোতৎপল, মৃত্তিকা, 

প্রিয়, সৌবীরাঞ্জন ( সোঁরম] ), পদ্মকেশর একত্র চিনী মধুযোগে 
লেহন করিলে রক্তের বেগ নিবৃত্ত হয়। খদ্দির, জন্বু, অজ্জুন; কাঞ্চন, 

শিরীষ, লোধ, আশন, শান্সলী ও শিগু ইহ্থাদিগের পুষ্প চুর্ণ করিয়া 
মধু সহযোগে লেহন করিবে! নীলোৎ্পলের ভস্ম, বালা ও 
করঞ্জবীজ, ঘ্বতঃ যধুযোগে সেবন করিবে । অথবা জাম, অর্জুন ও 

আঘ্র ইহাদিগের কাথ পান করিবে । টাবা! লেবুর মুল ও পুষ্প, 

তণ্ডলোদকে পিষিয়! পান করিবে । নাসিকারন্ধ, হইতে রক্ত নির্গত 
হইলে শীঘ্র শর্করাযোগে জল. ছুঞ্ধ নাসারন্ধে, প্রয়োগ করিবে। 

দ্রাক্ষারসঃ শর্করাযোগে ক্ষীরপ্বত অথবা হিম ইক্ষুরম ও সকল প্রকার 

শীতল দ্রব্য মধুর করিয়া সেবন করিবে । বিদারিগন্ধাদদি সহযোগে 
ছুপ্ধ পাক করিয়! দ্রাক্ষা» ঘ্বত,' মধু ও চিনীযোগে আস্থাপন অত্যর্থ 
ছিতকর। এঁরপে ঘ্বৃত পাক করিয়া অনুবাপন্ণ প্রয়োগ করাও 

হিতকর | প্রিয়, ফ্লোধ, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মা গুগ্গুলু, কালিয়াকাষ্ঠ, 
নখী, চন্দন, চিনী, অশ্বগন্কী, মুখ, যষ্টিমধু, মুণাল ও নীলোৎপল, 

সমভাগে পিষিয্া। ছুপ্ধ মধু সংযোগ পুর্বক স্বতে আপ্ল,ত করিয়া ও 
১০ সপ িশিিল্পীশীপ পিন শপ 

হিম প্রস্তুতের প্রণালী চিকিৎসিত স্থানে বল! হইয়াছে। 
৩৬ 
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শীতল জল সেচন করিয়। নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে । ছুপ্ধা 

ভোজন করাইয়া! যষ্টিমধু সহ পাক করা দ্বত অন্থবাসনে প্রয়োগ 

করিবে । অধোবাহী রক্তপিত্ত এবং রক্তাতিসারে এই যোগ অন্ভীব 

প্রশস্ত । অধোবাহী রক্ত নিবৃত্ত হইলে বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে বমন 

কর্তব্য । মৃত্রনালী হইতে রক্ত প্রবৃত্ত হইলে পৃর্কোক্ত প্রকার যোগে 
উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে । মলদ্বার হইতে রক্ত প্রবৃত্ত হইলে 

রক্তপিত্তের বিধান অবলম্বন করিবে ।, স্ত্রীলোকের রক্তম্রাব * (রক্ত 

প্রদর) বা শন্ত্রকম্মে অতিশয় রক্তশ্রাব হইলে, বায়ু, পি, কফ, ও 
শোণিত ইহাদ্িগের বলাবল লক্ষণের দ্বারা বিবেচন] করিয়! চিকিৎস! 

করিবে । ইহাতেও পুব্বোক্ত সকল' বিধি প্রয়েজ্য | 
রি শপ শি 5০৫ পচ টস ই সপ পাপী পাস সি প০৮ ১১০ সি সপ্পপশি সস 

ঈ* প্রদর রোগ যদি নিদানোক্ত লক্ষণে রক্তপিত্তের অন্তভূতি বলিয়া গ্রন্থকার 
উল্লে্ করিয়াছেন এবং বস্ততও তাহাই সঙ্গত বোধ হয়, তখাপি অন্তান্ত গ্রন্থে 

ইহাকে শ্বতন্্ রোগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে । অতএব সেই সকল গ্রস্ত 

অন্গনারে এ রোগের চিকিৎস। সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা আবশ্তাক। কফ জন্য রৰু' 

প্রধর রোগে পিচ্ছিল (আটাধুক্ত ) পাগু,বর্ণ, ধান্ ধৌত জলের স্থায় শোণিত নিগত 
হয়; পিভ-জন্ত হইলে পীত নীল বা কুষ্বর্ণ উদ্রক্ত দাহ প্রভৃতি পিত্তজন্ত যন্ত্রণ। 
সহকারে বেগে নি:্যত হয়, এবং বাযুজন্য হইলে রুক্ষ অরুণ বর্ণ ফেনিল মাংনধোৌও 

জলের স্টায় শোণিত বেদন1 সহকারে অল্পে অল্পে নি2স্চত হয়। 

কষ্ণজীরা, যষ্টিমধূঃ সাজীনাটী ও নীলপদ্ম প্রত্যেকে ছুই মাসা, দধি ৮ তোল! 
এবং মধু ৮ মানা পিষিয়! সেবন করিলে বাযুজন্ঠ রক্ত প্রদরের শান্তি হয়। বষ্টিমধু 

ও চিনী প্রতোকে ছুই তোলা! তও,লোদকে পিধিয়। পান করিবে : অশোক বক্ষলের 
ক্কাথ শীতল ছুগ্ধের সহিত পান করিবে । পবিত্র স্থান জাত ব্ান্বনখী বৃক্ষের 
উত্তরদিক-স্থিত মূল, উত্তরফন্তুণী নক্ষত্রে কটিদেশে রক্ত প্রদর আরোগা হয় অলাবু 

চর্ণ, মধু, শকৃরাষোগে মোদক করিয়া সেবন করিবে । দ্রারুহরিত্রা রসাগ্রন, 

গুলকচ; বাদক, মুখা, বন্ধ, রক্তচন্দন, অর্কপুষ্প ইহার্দিগের ক্কাথ মধু সহ পান 

করিবে । 



ষট্চত্বীরিংশ অধ্যায় । 

মুচ্ছারোগের চিকিৎস]। 

স্টীণ, বহুদোষ বিশিষ্ট বিরুদ্ধ আহারশীল ব্যক্তির বেগের ব্যাঘাত 

না অভিথাত্চ জন্তঈ্বা কেবল ক্সীণতা-জন্তই ইন্জ্রিয়ের স্থানে বাহ ও 

অস্তরে উগ্র দোষ প্রবিষ্ট হইলে মুচ্ছ? হয়। হংপীড়।, জুত্তণ, গ্লানি, 

সংজ্ঞা নাশ ও বলহীনতা €দাষানুসারে মৃচ্ছণার এই গুলি পূর্ববরূপ । 
সংজ্ঞানহ! নাড়ী সমস্ত ,বায়ু গ্রাভৃতি দোষ কর্তৃক আচ্ছাদিত হইলে 

তদ্বার1 সহসা তমঃ প্রাছুভূত হইয়া সুখ ও দুঃখের অনুভূতি নাশ 

করে। তাহাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া রোগী কাষ্ঠবৎ পঠিত হয়। 

তাহাকে মোহ বা মুচ্ছট বলে। বাত, পিত্ত, কফ, শেেণিঠ, অন্য 
এবং বিষ, এই ছয় কারণ ভেদে, মুচ্ছ] ছয় প্রাকার। কিস্ু্ে 

কোন কারণে মুচ্ছ? হউক তাহাতে পিছের প্রাধান্ত থাঁকে। পৃথিগী 
এবং জল তমোবহুল পদার্থ, শোঁণিত এবং দ্বাণশক্তি এই ভষ্ট হইনে 

উৎপন্ন, এ কারণ শোণিত গন্ধে মুচ্ছ? হয় *। (কত কেহ বদন 

দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণে রক্তজন্ত মুচ্ছ৭ হয়। 
বিষ এবং মদ্যের তীব্রতর গুণ, তজ্জন্য ইহাদিগের দ্বারা মোভ 

জন্মে। অঙ্গ দৃষ্টি এবং শো'ণিতের স্তন্ধভাব গুঢ় উচ্ছাস; মুচ্ছ?, 

শয়ন করিয়া প্রলাপ কথন, মনের ভ্রান্তি এব্ুং যাঁবৎ জীর্ণ না ভয় তাবত 

ভূমিতে-পতিত থাক, এই গুলি মদ্য-জন্য মুচ্ছার লক্ষণ । কম্প, স্বপ্ন, 

তৃষ্ণা ও স্তস্ত বিষজন্য মুচ্ছ্ণার এই গুলি সামান্য লক্ষণ । বিৰ 
তীব্রতর হুইলে 'লক্ষণও সেইরূপ হইয়। থাকে +' 

পপ স্পা জা ১১৭০ পর ০৯০ 

* শ্ৌোণিত-জন্য মুচ্ছণার এইটি নিদান। শরীরে শোণিতের আধিক্য হইলে 

এইরূপ ঘটে। যুবতী স্রীলোকাঁদিঠটোর রক্তের আধিকোর জন্য এইরূপ মুচ্ছণ ও 
তাহার আনুযঙ্গী অন্ঠান্ত বাযু-বিকার অনেক স্থলে দেখ যায় । 

1 বাত, পিত্ত ও'কফ জন্য মুচ্ছ1র লক্ষণ গ্রন্থকার স্পষ্ট করিঞ্ন। উল্লেখ করেন 
নাই। প্র নকল লক্ষণে গ্রন্থাস্তরে যেরূপ দেখা যায় তাহ! এস্থলে উল্লেখ করা« 



৪২৪ সৃঞ্ুচত | 

জল সেচনঃ অবগ।হন, মণি, মাল্য; শীতল প্রদেহ, বাযুব্যজন, 

শীতল পান, গন্ধ প্রভৃতি শৈত্যক্রিয়! মৃচ্ছারোগে বিধেয়। চিনি, 
পিয়াল, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, মৌল, খঙ্ডুর ও কাশ্বধ্য ইহাদ্িগের রসে 
পাঁক করিয়1! পানীয় প্রস্তত করিবে । কাকোল্যাদ্দি গণ যোগে পাক 
কর! স্বত, মধুর বর্গ সহযোগে দুগ্ধ এবং দাড়িম রস 'সহযোগে জাঙল 

মাংসের রস পাক করিয়া সেবন করিবে । যব) * শালী অন্ন ও মটর 

মুচ্ছ্যারোগ্নে . পথ্য । ভূজঙ্গপুষ্প ( নরগদন্ভী), ), মরিচ, বেণামূল, 

কুলের মজ্জা, সমভাগে পান করিবে । ম্টরের জলে মৃণাল, মধু ও 

চিনযোগে পিপ্পলী ও হরীতকী সেবন করিবে । মুচ্ছণকালে 

নাসিক ও মুখ অবরোধ করিবে । নারীর স্তনদুপ্ধ পান করাইবে, 

সর্বদা তীক্ষ শিরোবিরেচন ও বমন প্রয়োগ করিবে । হ্রীতকী 

বা! আমলকীর রসে পাক কর! স্বত পান করিবে। ড্রাক্ষা, চিনি, 

দাড়িম, বেণামূল ও নীলোৎপল এই সকল একত্র যোগে কাথ 
গন্ধযুক্ত করিয়া! পান করিবে। পিত্বজ্বরে বিহিত সকল প্রকার 

যোগেও মৃচ্ছারোগের শাস্তি হয়্। দোঁষের আধিক্য ও তমোগুণের 
বাহুল্য প্রযুক্ত মৃচ্ছিতি হইয়। প্রবুদ্ধ না হইলে তাহার সংজ্ঞা সংন্যস্ত 
হইয়। থাঁকে, এই রোগ অতি ছুশ্চিকিৎন্ত । যেমন অপক্ মৃত্তিকা- 

খণ্ড জলে পতিত হইলে বিলীন হইবার পূর্বে তাহাকে উদ্ধার কর। 

আবশ্তক হইতেছে। মৃচ্ছার গ্রারস্ভে সমস্ত দিক্ শূন্ত জ্ঞান হয়। সেই শৃন্ভ নীল 
কষ বা অরুণবর্ণ দর্শন পূর্বক তমসাচ্ছন্ন হইয়া মুচ্ছিতি হইলে ও শী প্রবুদ্ধ হইলে 
এবং কম্প, অঙ্মর্দ, হৃৎ্পীড়! থাকিলে ও শরীর কুশ হইলে বাধুজন্য মুচ্ছ? 

বলা! যায়। 

রক্ত বা হরিৎ বর্ণ আকাশ দর্শন পূর্বক তমনাচ্ছন হইলে, স্বেদ হইয়া প্রবুদ্ধ 
হইলে, পিপাসা, সম্ভপ, পীতবর্থ মলতেদদ এবং চক্ষু রত ও গীত্বর্ণ বিশিষ্ট হইলে 

পিত্বজন্য যুচ্ছ বল। যায়। 

আকাশ মেঘের ন্যায় বা অন্ধক।রময় দেখিয়৷ তমসাচ্ছন্ন হইলে, অনেক বিলম্বে 
প্রবুদ্ধ হইলে, দেহ ভার ও আদ্ররচর্দে আবৃতের ন্যায় বোধ হইলে এবং কফত্রাব 

ও বমনেচ্ছ। থাকিলে কফজন্য মুচ্ছ1 বল! যায়। 



স্শ্রত। ৪২৫ 

কর্তব্য, সেইরূপ তাহাকে শীঘ্র প্রবুদ্ধ কর! কর্তব্য। তীক্ষ অঞ্জন, 
অভ্য্গ, ধূম, নখের অভ্যন্তরে শন্ত্রপাত, অপুর্ব গীত বাদ্য, আত্মণডপ্ত 

( আলকুশী ফল) 'মঙ্গে ঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিবে। 

মৃচ্ছণরোগে আনাহ, লালাআাব ও শ্বাস উপদ্রব থাকিলে পরিত্যাগ 

করিবে । সম্যক তন হইলে তীক্ষ সংশোধন, লঘ্ঘু পথ্য, শর্কর1- 

যোগে ত্রিফলা, চিত্রক, শুষ্ভঠী এবং শিলালতু প্রয়োগ করিবে। 

খিশেষতঃ জীর্ণ সতত পান করাইবে । এই রূপ একমাস কাল চিকিৎসা 
করিবে । মৃচ্ছারোগ যে দোষ জন্য জর হইলে যে ওষধ দেওয়। 
বায়,১তাহাতেও সেই ওবধ প্রয়োগ করিবে। বিষজন্য মুচ্ছারোগে 

দিষদ্ন ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় | 
অতিশয় মদ্যপান জন্য রোগের চিকিৎসা] । 

মদ্য-_উষ্ণ, তীক্ষ; সুক্ষ, বিশদ, রুক্ষ, আশুকারী, ব্যবারী এবং 

বিকাশী মদ্য উষ্ণতা প্রযুক্ত শৈত্য এবং তীক্ষতা প্রযুক্ত মনের গতি নাঁশ 

করে, সুক্মত1 প্রবুক্ত সকল অনয়বে প্রবেশ করে, বিশদ প্রযুক্ত কফ ও 

শুক্র নাশ করে, কক্ষতা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত করে; আশ কারিত। প্রযুক্ত 

দেহে শীত্র কাব্য করে, ব্যবারিত্ব প্রযুক্ত হর্ষঙগনক এবং বিকাশিত্ব 

প্রযুক্ত শরীরে সঞ্চরণ করে। ইহা অন্নরস-বিশিষ্ট, লঘু, রুচিকর ও 
গ্নির দ্ীপ্তিকর বলিয়া কথিত আছে। কৈহ কেহ বলেন লবণ 

বাতিরেকে অপর সকল রসই ইহাতে আছে । অিদ্ধ অন্ন) মাংস ও 

অন্তান্য তক্ষ্য দ্রব্যের সহিত মদ্য পান করিলে আঘু9 বল বৃদ্ধি হয়। 

কাম্যতা, মনের তুষ্ট," ধেধ্য, তেজঃ) অতি বিক্রম, বিধি পূর্ব্বক পান 

করিলে এই সকল গুণ জনে! অজ্ঞ ব্যক্তি ভঙ্গাত্রব্য ব্যতিরেকে 
অপরিমিত মাত্রায় পান করিলে শরীরস্থ অগ্নির সহিত মিলিত হইর! 

সত্ততা। জন্মায় । মউতার দ্বার৷ ইন্দ্রিয়ের ভাবের অন্তথ। “হইলে অবশ 



৪২৬ স্্শ্রুত | 

হইয়া অপ্রকাহ্া নিগুঢ়ভাব প্রকাঁশ করে। মত্ততাঁর তিন অবস্া,__ 
পুর্ব, পশ্চিম এবং মধ্য । পূর্ব্বাবস্থায় বীর্ধ্য, রতি, প্রীতি, হর্য এবং 
বাকৃশক্কি বৃদ্ধি হয়; মধ্যম অবস্থায় প্রলাপ, হর্ষ এবং ন্যাধ্যানটায্য 
উভয় প্রকার ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়, পশ্চিম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি ও 
চেতনা রহিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকা। শ্লেফ্ল অল্প পিত্ব বিশিষ্ট 
বা লিগ্ধ শরীর হইলে অথবা পরিমিত ভাবে পান করিলে মদ্যপানে 

অত্যর্থ পীড়া জন্মেনা, ইহার বিপরীত হইলে পীড়া জন্মে। অনাহারে 

একান্ত মদ্যপান করিলে বিবিধ প্রকার কষ্টসাধ্য ফ্লোগ জন্মে এবং 

শরীর ভেদ হয়। ক্ুদ্ধ, ভীত, পিপাদিত, শোকাভিতপ্ত ক্ষুধার্ভ হইলে, 
পরিশ্রম ভার-বহন এবং পথশ্রমে ক্রান্ত হইলে, বেগের অবরোধ বা 

অভিহত হইলে, অতিশয় অল্প ভক্ষণে উদর পুর্ণ হইলে, অলীর্ণ ভোজন 
করিলে, দুর্বল হইলে ত্বথবা কোণনরূপে উষ্ণতার দ্বার তাপিত হইলে 

মদ্যপান কর্তৃক বিবিধ বিকার জন্মে । 

পন-জন্য রোগ চারি প্রকার, পানাতায়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং 

পান-বিভ্রম। ্তস্ত; অঙ্গমর্দ (কামড়ানি ), হদ্গ্রহ (হৃদয়ে বেদন। ), 

তোদ, কল্প, বাধু জন্ত পানাত্যয়ের এই সকল পক্ষণ। ন্বেদ, প্রলাপ, 

সুধশোষ, দাহ, মুচ্ছণ, মুখ ও চক্ষুঃ পীতবর্ণ এই গুণল পিত্ৃজন্য পানা- 
ত্যয়ের লক্ষণ । বন, শীত, কফআব, শ্লেম্ম-জন্য পানাত্যয়ের লক্ষণ । 

সন্নিপাত-জন্য হইলে এই সমস্ত লক্ষণ দৃশ্ঠ হয়। শরীর উষ্ণ ও ভার, মুখ 

বিরস, শ্লেম্মার আধিক্য, অরুচি এবং মলমৃত্র রোধ, পরমদের এই সকল 
লক্ষণ । তৃষ্ণা, শিরে1. বেদনা, সন্ধিভেদ আখ্ান, অল্নরসের উদ্দিরণ এখং 

বিদাহ ( গলাজ্বালা করা ), এই পানানীর্ণের লক্ষণ, পিন্তের প্রকোপ 

দ্বারা জন্মে। হদি বেদনা, গাত্রব্দেনো, বমন, জ্বর, কষ্ঠধুন। মুচ্ছ?, 
ককক্াব,উর্ধগত রোগ, ধিদাহ, সুরা,অন বা অন্ন-জাত ভক্গ্যদ্রব্যে 

দ্বেব এই গুলি পানবিভ্রমের লক্ষণ । অধরৌষ্ঠ স্থূল এবং উত্তরৌষ্ট 
অপেক্ষ/কৃতক্ষুদ্র হওর1, অতিশয় শীত, দাহ এবং সুখ যেন তৈলাক্ত 
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এইগুলি অতিপাঁন করার লক্ষণ, এইন্ধপ রোগী বর্জনীয় । জিহ্বা, 
ওষ্ঠ ও দত্ত কৃষ্ণ বা! নীলবর্ণ, নেত্রপীত ও রক্তের আভা, হিকা, জর, 
বমন, কম্প, পার্বশূল, কাশ, ও ভ্রম পানাহত হইলে এই সকল লক্ষণ 

হয়। 

পূর্বোক্ত স্কুল প্রকার রোগের চিকিৎস! এক্ষণে বল। যাইতেছে । 
চক্র, মরিচ, আর্ক, ষমানী, কুষ্ঠ, সৌবচ্চল এই সকল দ্রব্য গ্রচুর 
পরিমাণে সংযোগ করিয়! মদ্যপান করিলে বাুর শাস্তি হয়। অথবা 

্াঙ্ষা, যমামী, শুঠী, হিম্ব, ও সৌবর্চল সহযোগে পান করিবে । 
আমাতক (আমড়া), অমর, দাাড়িম, মাতুলুক্ক এই সকলের ষাড়ব ও. 

পাঁনক প্রস্তত করিয়! সেবন করিবে । *অথবা এই সকল ফলের রস 

সংযোগে আনৃপবর্গের মাংস, (কুম্্ শহ্দুক প্রভৃতি) সুগন্ধিত করিয়! 

সেবন করিবে । পিস্তপ্রবলত! স্থলে মধুব বর্গের ক্কাথ মিশ্রিত করিয়া, 

মধু শর্করা-যুক্ত ও গন্ধযুক্ত করিয়া পান করিবে। এবং প্রচুর পরিমাণে 
ইক্ষুরস সহযোগে মদ্যপান করিয়। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিঃশেষে 

বমন করিবে । লাব ও তিত্তির মাংসের রস ও অল্নরহিত মুদগ যুব, 

5 ও চিনী সহযেগে সেবন করিবে । কফলজন্ত পানাত্যয়ে বিশ্বফল 

ও তেতসের রম সহযোগে মদ্যপান পুর্বক কফ উল্লেখন করিবে । 
তিক্ত ও কটুরস এবং তিক্ত ও কটু দ্রব্যযোগে যুষ, যখান্ন, জাঙ্গল 

মাংস এবং শ্রেপ্র নাশক অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিবে । সব্ব দোষ 

জন্য রোগ হ্ইলে পুর্বেক্ত সকল প্ররক্রিয়। এবং দ্বিদোষজন্য হইলে 

(দাষের প্রাধানা বিবেচন! করিয়া প্রতিক্রিয়া! করিবে 

পাঁনাভ্যয়ে,পণ্চাৎ লিখিত যোগগুলি বিশেষ উপকারী ৷ গুড়ত্বকৃ, 

নাগকেশর, পিগ্পলা,*এলাইচ, ষ্টিমধু, ধন্া, কৃষ্ণপীরক ও মরিচ চূর্ণ 
সমভাগে লইয়! ও প্রচুর কপ্ঠিথ্রস, জল এবং, পরূষকের সহিত সংযোগ 
করিয়া পান করিবে । লো।প, পদ্ম, কদবীর, অন্তান্য 'জলজ পুষ্প, 
পদ্মকাষ্ট এবং সাঁরিবাদিগণ এই সকল সহযোগে শীতল জল সচন 
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করিবে । গুড়ত্বক্, তেজপত্র, মরিচ, এলাইচ, নাগকেশরঃ বহুবার 

ফল, গুড় ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত এবং ম্গন্ধি করিয়। পাঁন করিবে। যাষ্মধুঃ 

কটুকী, দ্রাঁক্ষা, সসারমূল, কার্পাস মূল এবং গোরক্ষচাকুলে এই 

সকল সমভাগে লইয়। পানীয় প্রস্তুত করিবে । গান্তারি, দ্েবদার, 

বিটুলবণ, দাডিম, পিপৃপলী, দ্রাক্ষা» ইহাদিগের জলে পানক প্রস্তুত 

করিয়া বীজপুরের রস সহ পান করিলে পানজন্ত রোগের শাস্তি হয়। 
দ্রাক্ষাঃ চিনী, যষ্টিমধুঃ কৃষ্ণজীরক, ধন্যা, পিপ্পলী ও তৃবৃৎ যোগে 
অথবা ফলাক্নের রস, সৌবচ্চপ যোগে পানীয় প্রস্তত করিয়া পান 
করিবে । ভার্গী সহযোগে জল পক করিয়া! অবসেচন করিবে । 

ইক্ষাকু ( তিতলাউ ), অপানাগ, কুটজবীজ, বকপুষ্প ও উড়ুম্কর 
একত্র ছুগ্ধে পাক করিয়া এক পোয়া পরিমাণে পান করিয়া বমন 

করিবে । তদনন্তর দ্বিবাবসানে মদ্য পান করিবে । অজীর্ণ জন্মিলে 

এই প্রক্রিয়] বিধেয়। 

গুড়ত্বক্, পিপ্পলী, নাঁগকেশর, বিট্লবণ, হিঙ্থু, মরিচ, এলাইচ 

এই সকল যোগে ফলাম্ত্র পান অথবা উষ্টোদক সহ সৈন্ধবঃ বিট্লবণ, 

গুড়ত্বক্, চব্যঃ এলাইচ, হিঙ্, পিপ্ললী পিপ্পলী মুল, শুগ্ভী অথবা 

নুশ্বাত খড় সহযোগে ভোজন প্রশস্ত; অথব। দ্রীক্ষা, কপিথ, ও 

দাঁড়িম ইহাদিগের পানক প্রস্তত করিয়। পান করিবে । ই সকল 

যোগে পান বিভ্রমের শাস্তি হয়। অথব। প্রচুর পরিমাণে মধু, শর্করা 

আমাতক, (আমড়া ) ও কোলের রস সহযোগে পাঁনক অথবা খজ্জর 

বেত্র, করীর, পরূষক, ড্রাক্ষা!, তৃবৃৎ, চিনি, গান্তারী অথবা যষ্টিমধু ও 

উৎপল হিমজলে মিশ্রিত করিয়া পাঁন করিবে । ক্ষীরি বৃক্ষের অঙ্কুর 
মবণাল, জীরক, নাগকেশর) তেজপন্র, এলবালু, গল্ম, পদ্মুকাণ্ঠ, আমআ।- 

তক, ভব্য (কামরাঙ্গা ), করমর্দদ কর্গ্,), কপিখ, কোল, বৃক্ষান্ন, 

বেত্রফল, জীরক, দাড়িম এই সকল সেবন করিবে । অথব। মরিচ, 
জীরক, নাগঞচেশর, গুড়ত্বক, তেজ পত্র, শুষ্ঠী, চৈ, এলাইচ ইহ!দিগের 
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রসবা হিম হুল্বস্ত্রে আবিত ও সুশ্ন্ধিযুক্ত করিয়া পাঁন করিবে । 

ইহাতে পানজন্য সপ্ত প্রকার রোগের শাস্তি হয়। ষনোহারিণী 
কামিনীর সমাগমও পানাত্যয়ে বিধেয় | 

মদ্যপানে পতিত হুইলে পুষ্প ও ফলের (দাঁড়িম, আমড়। প্রভৃতি 

অন্ন ফলের) রস,* চিনি, মৌল, দ্বারুচিনী, এলাইচ, তেজপত্রঃ নাগ- 

কেশর; ক্কষ্ণজীরক, পিপৃপলী, মরিচ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে সংযোগ 
করিয়া পান করিবে । মুখা, যষ্টিমধুঃ মৌল লাক্ষা, দারুচিনী, বহুবার 

বৃক্ষের অস্কুর, কৃষ্ণচজীরক, ড্রাক্ষা, পিপ্পলী, নাগকেশর, এই সকল 

হঞ্ধে আলোড়িত করিয়া! ঈষছুষ্ণ থাকিতে স্থরা, বা আসবের সহিত 

প্রচুর পরিমাণে পান করিৰে । বিধিপূর্ববক প্রস্তত না হইলে ইহাতে 
কোন ফল হয় না। | 

মদ্য-বিরত ব্যক্তি সহসা অধিক পরিমাণে মদ্দা পান করিলে 

পানাত্যয়-জন্ত বিকার জন্মে । মদ্যের অগ্নিবায়বীয় গুণে জলবহা। 

ক্োতঃ সমস্ত শু হইয়া তৃষ্ণা জন্মে তাহাতে রক্ত, লোধ, পল্মমূল, 
মুগাণি ইহাদিগের যোগে হিমজল প্রস্তুত করিয়া পিপ্পলী মিশ্রিত 

করিয়া! পান করিবে । ঘ্বৃত? তৈল, বসা, মজ্জা, দধি, ভূঙ্গরক্শ রস যোগে 

পান করিবে । অঞ্রন ব্যবহার করিতে হইলে বিন্ব ও ষবের ক্কাথে 

সর্বগন্ধা পিষিয়া ও পাক করিয়া ব্যনহ্ণার করিবে । রস-বিশি 
ভোজন এবং শীতল স্থগন্ধি পানক দোষান্ুুসাঞ্জে বিধেয়। 

পানজন্ত উঞ্ণতা, পপিত্তরক্ত কর্তৃক বৃদ্ধি হইয়! ত্বকে আশ্রয় পূর্বক 

ঘোরতর দাহ জম্মায়। একপ স্তলে পিত্তজন্ত দাহের যায় চিকিৎস! 

করিবে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির এরূপ দাহ হইলে পশ্চাৎ বক্ষ্যমশণ প্রক্রিয়ণ 

কর্তব্য । চ্চন্দনের লেপন প্রথমতঃ ক্বিতকর। শিশিরোদক, শীতল 

উল ও শীতলতর দ্রব্যে শয্যা প্রস্তত্ট-পর্ব্বক শয়ন করাইফা, হার ও 

মুণাল বলয়যুক্ত কামিনীর দ্বারা স্পর্শ করাইবে। উৎপল শযান় 

শয়ন করাইয়া নল্িনীপত্র বীজন করিবে । অভিলধিত গন্ধ 
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সেবন করাইবে। কমল-কহলার-দল-সঞ্চালিত শ্রীতল বনানিল 
সেবন পূর্বক প্রীতমনে উপবনস্থ, দীর্থিকার তীরে বিচরণ করিবে। 

এইরূপ বিবিধ প্রকার উপবন বিলাসোঁপযোগ্নী বিবিধ শৈতা প্রক্রিয়। 
ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর স্পর্শ-সুথ দ্বার দাহের শাস্তি হয়। 

পিত্ৃ-জন্ত পানাত্যয়ে কামিনী-সম্ভাষণ বা সংশ্র্শনের দ্বারা জঙষ্ট 

করিবে । রক্তুপিত্ত, তৃষ্ণ1, দাহ এই কয়েক স্থলেই সামান্যতঃ এই 

বিধি প্রয়োজ্য । অতঃপর দাছের বিশেষ প্রতীকার বল! যাইতেছে । 

সর্ব দেহস্থ রক্ত উদ্রিক্ত হইয়া! অতিশয় দগ্ধ, হইলে দেহ ও নয়নদ্বয় 

তাতম্রবর্ণ এবং মুখ রক্তগন্ধ-বিশিষ্ট হয় ও শরীর অগ্শি-বিকীর্ণের নায় 

দগ্ধ হয়। ইহাতে রোগীকে লঙ্বন দেওয়াইয়। দোষ।নুসাঁরে আহারের 
ব্যবস্থা করিবে | জঙ্গল মাংসের প্রচুর রস সহযোগে ভোজন করিয়1ও 

যদি দাহের শাস্তি না হয়, তবে পিত্তজন্ঠ দাহ হইলে পিত্বজ্বরের ষ্ঠায় 

চিকিৎসা করিবে । তৃষ্ণার্ত হইয়! পান না করিলে জলীয় রসধাতু 

ক্ষীণ হইয়! তেজঃ সমুখিত হয় । ততকর্তক দেহের অন্তর্ধাহো দহ 

উপস্থিত হইয়! গল, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা অত্যর্থ শু হয় ও রোগী 

কাপিতে থাকে । এস্কলে তেজের শাস্তি করিয়। জলীয় ধাতুর বৃদ্ধি 
করিবে । শর্কর1 সহযোগে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল, ইক্ষুরস ও 

মন্থ প্রদান করিবে। 

কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে অত্যর্থ দাহ উপস্থিত হয়। দ্রিব্রণীয় 
অধিকারে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা! বলা হইয়াছে'। ধাতুক্ষয়-জন্য 
দাচ উপস্থিত হইলে মৃচ্ছ1 ও তৃষা জন্মে, স্বর ক্ষীণ হয়, ক্রিয়াশক্কি 

রহিত ও শরীর অবসন্ন হয়। সেস্থলে রক্তপিত্তের ন্যায় প্রক্রিয়া ও 

স্িপ্ধ এবং বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া সকল হিতকর। অনাহাঁর, শোক 

প্রভৃতি অচনক কারণে অন্তর্দাহ জন্মে । অভীষ্ট বিষয়ে প্রাপ্তির দ্বার 

তাহার শাস্তিহয়। এ সকল স্থলে বন্ধুবর্গের দ্বারণ বেষ্টিত হইয়া ক্ষীর, 

মাংসরস প্রভৃতি আহার করিবে । মর্্স্থানে অভঘাত জন্য যে দাহ 
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জন্মে তাহ1 অপাধ্য। বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে তাহ! 

অসাধ্য । মদ্যপান-জন্ত পীড়ার শাস্তি হইলেও শোধনী প্রয়োগ 
করিতব। ্ 

কষ্জীরক, সচললবণ, উভয়ের সমান আর্ক, সকল একক 

যোগে পরিমাণের স্র্ধেক জলে আপ্লুত করিয়। তৎসহযোগে স্থগন্ধি 

মদ্যপান করিলে তৃষ্ণার শাস্তি হয়। দাহে চন্দন জলে আপ্লুত 
করিয়। লেপন ও মাল্য ধারণ কুরিবে। মাংস সংযুক্ত অন্ের সহিত 

নুর পান করিলে রোগ হয় না, এবং উন্মন্তও করে না। 

অফটচত্বারিংশ অধ্যায় । 

ভৃষ্কার চিকিৎসা । 

সতত জল পানে তৃপ্তি না হইয়! পুনর্বার জলের আকাজ্ষা হইলে 

তুষ্। বল। যায় | সংক্ষোভ, শোক, শ্রম? মদ্যপান, রুক্ষ, অন্ন, শুষ্ক, 

উষ্ণ ও কটু দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, লঙ্ঘন এবং তাপ, এই সকল দ্বার! 
পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া! জলীক্-ধাতুবাহী শআ্োতঃ সমস্ত দূষিত করে। 

সেই সকল শ্রোতঃপথ দূষিত হইলে প্রবল! তৃষ্ণা জন্মে । তৃষ্ণা সপ্ত 
প্রকার-__বাযু-জন্ত, পিভু-জন্তঃ শ্লেম্বা-জন্য, ক্ষয়'জন্য, ( ধাতু ক্ষয়), 

আম-জন্য এবং ভোজন-জন্য ( কটু তিক্ত প্রভৃতি )। 
অতঃগর ইন্াদিঞ্লের লক্ষণ এবং চিকিৎসা বলা ষাইতেছে। 

তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ এবং আমন্তদেশ সম্যক্ শু, দাহ, সন্তযপ, মোহ, ভ্রম, 

বিলাপ, প্রলাপ, সামান্যতঃ এই গুলি তৃষ্ণার পূর্ব্ব লক্ষণ । * বিশেষতঃ 

বাযু-জন্য তৃষণায়, মুখশোষ, শঙ্খদেশ, শিরোদেশ এবং গলদেশ তোদ 
*্টনটনানি ), প্রোতঃ-পথেরঅঁৰরোধ মুখের বৈদ্বস্য এবং শ্ীতল জলে 

তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় । মুচ্ছ1, প্রলাপ, অরুচি, মুখশোষ, পীতঞনেত্র, অত্যর্থ 

দাহ, শীতাতিলাষ, মুদ্ধর তিক্ততা এবং ক হইতে ধূমোদগম, এই 
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গুলি পিত-জন্য তৃষণার লক্ষণ । জঠরানল কফ কর্তৃক সংবৃত হইলে 

তাহার বাম্প অবরুদ্ধ হয়। তাহাতে জলবাহী শ্োতঃ পথ দূষিত 

হইয়া ( শু) তৃষ্ণ জন্মায়। নিদ্রা দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা।, 

শীতজ্বর, বমন, অরুচি, এই গুলি কফ জন্য তৃষ্ণার লক্ষণ । শোণিত- 

জন্য পীড়া বা শোণিত নিসঃরণ (শস্ত্াদি দ্বার ) কুইলে তৃষ্ণার সকল 

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও অধিক জলের আকাজ্জা! থাকে না। ইহা- 

কেই রক্ত-জন্য তৃষ্ণ। বল! ষায়। রস. প্রভৃতি ধাতুক্ষয়-জন্য যে তৃষ্ঝ। 

জন্মে দ্রবানিশি পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তাহার শাস্তি হয় না। 

ইহাকে কেহ কেহ সান্সিপাতিক তৃষ্চ! বলে। এস্থলে রস প্রভৃতি 

ধাতুক্ষয়ের যে সকল লক্ষণ পূর্বে হুত্রস্বানে বল] হইয়াছে তাহ। এস্লে 

লক্ষ্য করিবে। আম-জন্য তৃষ্ণাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়,. তস্তিন্ন 

হৃদিশূল, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের অবসাদ এই লক্ষণ গুলিও জন্মে। 

অতিশর স্নেহ, অমূু বা লবণ কিম্বা গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে 

তৃষ্ণা জন্মে। ইহাকে ভোজন জন্য ভৃষ্ণ/ বল! যায়*। 

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ক্ষীণ, মানসিক ক্রিয়া-হীন, ও নধির হইলে; এবং 

তাহার জিহব! নির্গত হইয়া পড়িলে পরিত্যাগ করিবে । উদর পরি- 

পূর্ণ থাকিয়। তৃষ্ণ প্রবল হইলে পিপ্ললীর কাথে বমন করাইবে। 
দাড়িম, আত্াতক শীতল রস ও বীর্য্যবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত 

পিষিয়া (মুদ্ধদেশে) লেপ দিলে "ভৃষ্ণার শান্তি হয়। আমলকী 
চুর্থের গণ্ড ষ ধারণ করিলে মুখের বৈরস্য নষ্ট হয়। তুবণ, রূপ্য, লো 

বা! উৎপল খণ্ড অগ্নিতপ্ত করিয়া জলে নিক্ষেপণ পূর্ব্বক ষেই ঈষহ্ষ্ণ জল 
পান করিংল তৃষ্ণা (বাধু-জন্য ) নিবৃত্ত হয়। মধু) শর্করাযোগে হিম 
জল পান করিলে ভৃষ্ণার শাস্তি হয় তৃষ্চাশাস্তিকর যে পাঁচচি গণ 

সি 

* অতিশয় কটু বা তিক্তরস তোজনেও তৃষ্ণ। জন্যে । 
+ ষে প্রশালীতে হিস প্রস্তত হয় এ জলও সেই প্রপালীতে প্রস্তত করিবে, 

অর্থাৎ রাজ্িতে হিমে রাঁখিয়। প্রাতঃকালে পান করিবে। 
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গণবর্ণায় উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের ফল, মুল, ত্বক, পত্র পুষ্প 
অথবা বিদারিগন্ধাদি-গণ জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষহ্ষ অবস্থায় অল্পে 
অলে পান করিবে । ইহাতে বাধু-জন্য তৃষ্তার শান্তি হয়। পিত্-নাশক 
ভ্রব্য সহযোগে পাক কর! শীতল কাথ; শর্করা ও মধুষোগে অথব! 
কাকোল্যাদ্দিগণে হুপ্ধ পাক করিয়া পান করিলে পিত্তজন্য তৃষ্তার 

শান্তি হয়। টুমুর, কলাই, কণ্টক, পঞ্চমূল, বলী পঞ্চমূল যোগে পাক 
কর] জল পান করিলে কফজন্য তৃষ্ণার শাস্তি হয়। নিম্ব পুষ্প 

সহযোগে তপ্ত জল পান ক্রিক! বমন করিলে ও উপকার হয়। সকল 
প্রকার বিশেষতঃ পিত্ৃজন্য ভূজ্ঞা পূর্বোক্ত রূপ দোষান্ুসারে 

প্রতীকার না করিলে নিবৃত্ত হয় না। উড়ুস্বরের বৃক্ষ নিঃ্যত 

রস বাঁ উড়,ম্বরের ক্কাথ, শর্করা ষোগে পান করিবে । সারিবাদিবর্গে 

শিশির জল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে । কের, পাণিফল, 

পদ্ম, মোচা (কদলীর), মৃণাল, এই সকল যোগে জল সিদ্ধ 
করিয়া পান করিলে শোণিত-জন্ত, পিপাসার শাস্তি হয়। নীলো- 
ৎপল, বেণামূল, রক্তচন্দন, এই কয়েক দ্রবা সহযোগে জল রাত্রিকালে 
বাসিত করিয়। রাখিয়া, পর দ্বিবস চিনী মধু ও প্রচুর পরিমাণে ভ্রাক্ষা 

সহযোগে পান করিবে । সারিবাদিগণ, তৃণপঞ্চমূল; উৎ্পলাদি গণ 

এবং মধুর গণ সহযোগে কাথ প্রস্তত করিয়! মধুক পুস্প বা তন্রপ 
পুষ্প সহযোগে পান করিবে । কেবল মান্ত্র কৃগ্ণীস ফল অথব! বিষ্বিক! 

ফল পিষিয় পন করিবে । শেণিত-জন্ত পিপাসার, শোণিত-জন্য 

পীড়া বা শোণিত নিঃসরণ নিবৃত্তির দ্বার শাস্তি হয়। ধাতু ক্ষয় জন্য 
পিপাসা, শোণিত' পান অথবা! ক্ষীর দ্বত বা! মাংসের" কাথ খানে নিবৃভ 
হয়। আস-জন্য পিপাসা হইলে বিন্ব,'বচ ও অগ্নিকর দ্রব্যের একত্র 
যোগে কাথ, অথবা অগ্নিকঁর? দ্রব্য যোগে আঁমাতক, ভল্লাতক ও 
বেড়েলার একত্র যোগে ক্কাথ পান করিবে । গুরুপাক স্তন্ন ভোৌজনের 

জন্য যে তৃষ্ণ। জন্মে স্বথব। ক্ষয় জন্য তৃষ্ণ। ভিন্ন অপর সকল প্রকার 

৩৭ 
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তৃষ্ণ। বমনের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শ্রম-জন্য তৃষ্ণা হইলে মাংসরস, 
গুড়োদক, বা মন্থ পান করিবে । . অন্নের উপরোঁধ জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে 

তাহাতে উষ্ণ যবাণ্ড বা শীতল মন্থ পান করিবে। স্রেহপান-জন্য 

তৃষ্ণ। হইলে উষ্ণ জল পান করিবে। মদ্যপায়ী ব্যক্তির সদ্যঃ যে 

তৃষ্ণা জন্মে তাহাতে অদ্ধজলমিশ্রিত মদ্যপান কর্তধ্য । উষ্ণতা-জন্য 

তৃষ্ণা হইলে শর্করা সংযুক্ত শীতল জল বা ইক্ষুরপ গান করিবে। 
তষ্ণ রোগে দোষানুসারে কাথ পাঁন করিয়া! বমন করিবে । যে দোষ 

জন্য তৃষ্ণ! জন্মে সেই দোষ জন্য জরদ্ন পাঁচন্ত ক্বাথেপ্রয়োজ্য । লেপন, 
অবগাহন; পরিষেচন, শীতল গৃহে বাস, সংশোধন, দুগ্ধ, মাংসরস, 

ঘুত এবং মধুর ও হিম লেহ তৃষ্ণাতে প্রয়োজ্য। 

উনপঞ্চাশতম অধ্যায় । 

ছর্দি রোগের চিকিৎসা । 
অতিশয় দ্রব, স্সিপ্ধ+ অপ্রিয়, বা লবণ অথবা অকালে বা অধিক 

পরিমাণে ভোজন, বা অনভ্যন্ত দ্রব্য ভোজন জন্য অথব! শ্রমজন্য 

ক্ষয়জন্য অজীর্ণ বা কমিদোষ-জন্য, বা! অতিশর দ্রুত আহার করণ- 

জন্ত বিশ্বা স্ত্রীলোকের গর্ভ জন্ত বা দ্বণার সহিত ভোজন: জন্য এবং 
অন্যান্য কারণেও দোড্র সমস্ত উৎক্িষ্ট হইয়া বেগে মুখ মণ্ডল আচ্ছন্ন 
করিয়া অঙ্গ ভজন পূর্ব্বক বক্ত,মধ্যে ধাবিত হয়, ইহ।কেই..ছদদি ব। 
বমন .বলে। বিরুদ্ধআহার-সেবন-শীল ব্যক্তির উদ্ান ৰায়ু ব্যানের 

সহিত মিলিয়1 দোঁষ সমস্ত উর্ধগত করে। তদ্দারা ধমনেচ্ছা, উদ্দগার- 

রোধ, মুখে লবণাক্ত জল নিঃসরণ, অন্ন পানে দ্বেষষ এই গুলি বমির 
পুর্ব লক্ষণ । | 

ভুক্ত ড্ররা পরিপাকের পর, পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন ফেনিল অত্যর্থ 

কষায়-রস-বিশিষ্ট বমন, এবং পার্খ ও পৃষ্ঠে, শূল শ্রান্তি বোধ 



সৃশ্রত। ৪৩৫ 

এবং বায়ুর শব্দ সহকারে বমন, এই গুলি বাঁুজন্য বমনের লক্ষণ । 
মুখ অন্ন কটু বা তিক্ত রসবিশিষ্ট হইয়। রক্ত যুক্ত, পীত বা হরিতবর্ণ 
বমন হইলে, এবং দাহ, চোষ, জর, মুখশোষ ও মৃচ্ছ1 উপদ্রব থাকিলে 
পিত্বজন্য বমি বলা যাঁয়। শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া মধুর রস-বিশিই 
শুরুবর্ণ, হিম, গাড় এবং প্রচুর পরিমাণ-বিশিষ্ট কফ সংযুক্ত বমন 

হইলে কফ-জন্য বমন বল! যায়। ইহাতে অন্নে অরুচি, দেহের 

গৌরব এবং অবসাদ জন্মে। ,ক্রিদোষ জন্য বমন হইলে পূর্বোক্ত 

সকল লক্ষণই' দৃষ্ট হয়। দ্বণা জন্য, গর্ভ'জনা; আমজন্য, অনভ্যন্ত 

আহার-জন্য, ব! রুমিজন্য ,বমনেও দোষের বৃদ্ধি দেখা যায় *। 

সকল প্রকার বমন রোগেই আমাশয় উৎক্রিষ্ট হয়, এ কারণ প্রথমে 
লঙ্ঘন, কর্তব্য । কৃমি জন্য হাপ্রোগে অতার্থ শূল ও বমনেচ্ছা জন্মে । 

কূমিজন্য হৃদ্রোগে যে সকল লক্ষণ হয় সেই সকল লক্ষণ ইহাতে ও 

জন্মে। ক্ষীণ শরীরে উপদ্রব বিশিষ্ট এবং ময়ুরপুচ্ছের চন্দ্রিকাঁর ন্যায় 
বর্ণবিশিষ্ট, শোণিত ও পৃয যুক্ত বমন হইতে থাকিলে চিকিৎসা করিবে 
না। অধিক পরিমাণে দোষ থাঁকিলে বমন হিতকর। অথবা! একবপ 

স্থলে দোষান্ুুসারে জরন্ন ক্কাথ সেবন করিবে। 

বিরেচনও প্রয়োজা। মিলিত দোষ-জন্য বমন হইলে দোষ 

অনুসারে চিকিৎসা করিবে । বুমন রোগে লঘ্ঘু পরিশুষ্ষ এবং অভ্যস্ত 

অন্ন সেবনীয়। ক্ষীর, ঘ্বত, সৈন্ধব যোগে, মুগ, আমলকের যুষ, 
ফলাগ্ন..সৈন্ধক যোগে বিফ্কির মাংসের রস অথব। পঞ্চমূলীর ক্কাথে 

স্বত এবং মধু-মিশ্রিত যবাগড পানে বায়ুজন্য বমির নিবৃত্তি হয়। 

ইহাতে ঈষছুষ্ণ লবণ ও স্সেহ বিরেচনগ হিতকর পিক্তুজন্য বমন 

রোগে পিত্ত-শান্তিকর পানীয় দ্রব্য, কাথ এবং শিণির জল পান করা 

'বিধেয়। দ্রাক্ষা রস প্রভৃন্তিত্মধুর দ্রব্য যোগে শোধনীও হিতকর। 

: অন্যান্য গ্রন্থকারের মতে এই পঞ্চ প্রকার আগন্তক ছর্দি রোগ বল 

যায়। ৃ 
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এই বমি বলবতী হইলে তিন্বক ঘ্বত পান করা প্রশস্ত । কফজন্য 

বম্ন রোগে আরগ্বধাদি ব| দশমুলের কাথ মধুরযোগে পান করাইবে। 

পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ বমনেই গুলঞ্চের হিমসংজ্ঞক কাথ মধু সহযোগে 

সেবন করা প্রশস্ত । দ্বণাজন্য বমন, প্রিয় দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা এবং 

স্ত্রীলোকের গর্ভজন্য বমন অভীষ্টফলভক্ষণ দ্বার নিরুত্ত হয় | কৃমি- 

জন্য বমি কমিজন্য হৃদ্রোগের ন্যায় চিকিৎসনীয় । আমজন্য বমনে 

লঙ্ঘন ও বমন এবং অনভ্যন্ত ভ্রব্য আহারে যে রি হয় তাহাতে 

অভ্যস্ত দ্রব্য আহার বিধেয়। 

দোষানুসারে পূর্বোক্ত সকল বিধি অবলম্বন করিবে। দরধি-রস্ 

সহযোগে পিপ্ললী ও মধু মুহ্মুহ১ লেহন করিলে বাঁম নিবৃত্ত হয়। 
তও্ডলোদক মধুযোগে মধুর করিয়া পান করিবে । পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ 

দোষের ওষধ বমনের দোষানুসারে মধুযে গে প্রচুর পরিমাণে সেবন 

করিবে। আত্মগুপ্ত ফল (আলকুশী) ও যষ্টিমধু তত্ুলোদ্ক ও মধু, 

যোগে দ্রব করিয়া লেহন করিবে। করঞ্জ পত্র সহযোগে যবাগ্ড পাক 

করিয়া অথব। ধন্যা পিষিয়! অল্প ও লবণ সহযোগে পান করিবে । 

অথবা! তও্ুলোদক ও ত্রিকটু যোগে কপিথ ভক্ষণ করিবে। চিনী 

চন্দন ও মধু সহযোগে মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করিবে। দ্বত মধু 
যোগে লাজচুর্ণ অথবা ঘ্বত মধু চিনী যোগে পিপ্পলী. চুর্ণ লেহন 

করিকে। আমলকী রসে চন্দন ঘর্ষণ করিয়া ব! মুদগ দাইলের যুষ 

পাক করিয়। পান করিবে । অথবা কুল বা আমুলকীব্র মজ্জী, দার- 

চিনী, তেজপত্র, এলাইচ ও মধুযোগে লেহন করিবে । অথব৷ 
শালিচাল্য, লাজ । যবের মণ্ড মধু সহযোগে পান্র করিবে । মন 

এবং ঘ্াণেজিয়ের স্থথজনক গন্ধদ্রব্, জাঙ্গল-মাংস-রস, সুস্বাদু পাঁনক, 

বিবিধ প্রকার স্তস্বাহু ভোজন বিধান করিব। 



পঞ্চাশভম অধ্যায়। 

হিকারোগের. চিকিৎস] । 

বিদাহি, গুরু, বিষটস্তি, রুক্ষ এবং অভিষ্যন্দ-জনক ভোজন, 

শীতল পান, আসন, স্থান, রজঃ, ধূম, বাযু-অগ্নি, ব্যায়াম, ভারবহন, 
পথ-শ্রম, বেগের* প্রতিঘাত, উপবাস, আমদোষ, অভিঘাত, স্ত্রী- 

সংসর্গ জনিত ক্ষীণতা১ রোগের যন্ত্রণাঃ বিষমাশন, অধ্যশন * এবং 

ংশমনীয় দ্রব্যের অবৈধ সেবন; এই সকল কারণে হিক্কাঃ 

শ্বাস, ও কাস জন্মে। ষকুৎ প্লীহা ও অন্ত্রি বা মুখ আক্ষেপণ পূর্বক 

মুহুমুহুঃ শব্দ সহকারে বারু উর্ধগত হইলে হিক্কা! বলা যায়। শীত 
প্রাণহিংস। করণে সমর্থ বলিয়। পণ্ডিতের! ইহার হিক্া নাম দিয়াছেন । 

কফ বায়ুর অনুগত হইলে হিক্কা উৎপন্ন হয়। হিক্কা পঞ্চবিধ,--- 
অন্নজ1, মলা, ক্ষুত্রা, গম্ভীর এবং মহতী । মুখ কষায়, সকলেই অগ্রীতি, 
ক ও বক্ষদেশের ভার এবং জঠরে শব্দ এই গুলি হিক্কার পূর্ববরূপ । 
অন্নপানে অতিশয় সংঘুক্ত থাকিলে বায়ু সহস! পীড়িত হুইয়? উদ্ধে 

গমন পুর্ববক হিক্ক! জন্মায়, তাহাকে অন্নজ। বলে। অনেক বিলম্বে 

যুগল বেগে যে হিক্ক। উদগত হইয়। মন্তক ও গ্রীবাঁদেশ কম্পিত করে, 

তাহাকে যমল। কহে । যে হিকক। বিলম্বে মন্দবেগে উৎপন্ন হয় তাহাকে 

ক্ষুত্রিক? বলে। এই হিক্কা জক্রমূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে হিকা! 
নাভিমণ্ডল হইতে ঘোর গম্ভীর শব্দ সহকারে. উৎপন্ন হয়ঃ ওষ্ট, ক, 

লিহবা,-ও মুখেন্ন শুষ্ভতা এবং শ্বাস ও পার্খশবেদন। প্রভৃতি উপদ্রব 

জন্মায় তাহাকে গম্ভীর বলে। মর্মস্থান পীড়িত, দেহ আয়ত এবং 

এবং সর্বশরীর কম্পিত করিয়! যে হিচ্কা সতত বৈগে শ্াব্ঘসহকাঁরে 
উগ্দত হচ্কু ও অতিশয় তৃষ্চ। জন্মায় তাহাকে মহ! হিক্কা বলে । 

* সুত্রস্থান দ্রষ্টব্য । 
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হিন্কা উঠিবার কালে অঙ্গ আয়ত হইলে এবং দৃষ্টি উদ্ধগত ও 
স্থিরভাবে থাকিলে অথবা রোগী ক্ষীণ হইলে এবং অন্নে দ্বেষ ও 

কাঁদি থাকিলে, অথবা গম্ভীর] রা মহতী হিকা। হইলে, আরোগ্য 
হয় না। 

প্রাণায়াম (প্রাণের নিগ্রহ অর্থাৎ শ্বাসরোধ ), ভয় প্রদর্শন, 
স্চীর দ্বার! বিদ্ধকরণ এবং মনের সংভ্রম হিক্কার পক্ষে প্রশস্ত । মধু- 

যোগে বষ্টিমধু, অথব। পিপ্পলী, পিপ্পলী মূল চুর্ণ, শর্কর! চুর্ণ সহযোগে 
অথব1 ঈষছুষ্ণ দ্বত, হুপ্ধ ও ইক্ষুরস গব্পীড়নে প্রয়োগ করিবে । 

রোগী অধিক ক্ষীণ না হইলে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে । 
নারী-ছুপ্ধে রক্তচন্দন পিষিয়! বা সৈন্ধবযোগে ঈষছুষ্ ঘ্বৃত. বা সৈন্ধব 

চূর্ণ জলের সহিত নম্ত প্রয়োগ করা ?হতকর। শাল-নির্যাস ( ধুন1 ), 

নৈপাল ( মনঃশিল। ), গোরোচন1 অথবা দ্বতযুক্ত চর্ম ও লোম .ধুপে 

প্রয়োগ করিবে | হিক্কার স্থানে নাভিমগ্ুডলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। 

গিরিমৃত্তিকা॥ স্বর্ণমাক্ষীক অথব৷ গ্রাম্য পশুর অস্থি, ভন্ম, মধুসহযোগে 

লেহন করিবে । ছাগ-বিষ্ঠা, মেষ, গে প্রভৃতির লোম; মযুরপুচ্ছ 

অথবা উড়ম্বর ব৷ তিন্বক লোধের পুষ্প, ধূম নির্গত না হয় এরূপ 
দগ্ধ করিবে। সেই ভম্ম, ত্বত ও মধু সহযোগে লেহন করিবে। 

সর্জিকাক্ষার বীজপুর লেবুর রস ও মধুযোগে লেহন করিবে । দ্বত- 
সহযোগে স্িপ্ধ বের মণ, ঈষদুষ্চ অন্নের গ্রাম ব। পায়ন অথব! 

শুষীর জলে ছাগীহুপ্ধ পাক করিয়া শর্করা সহযোগে পরিতৃপ্থি পরি- 
মাণে সেবন করিবে । ছাগ ও মেষের মুত্র আত্রাণ করিবে ।. পুতি- 

কীট, লশ্তন, বচ, হিঙ্থু এবং শঙ্খ চূর্ণ করিয় মধু ও চিনি সহ ভাবিত 

করিয়। সেবন কর্রিবে। এক পল পরিমাণ সৈন্ধব ব। ছুইপল পরি- 

সাণ ঘ্বত সেবন করিবে। হরীতকী সেবন করিয়া ঈষদুষ্চ জল 

অনুপান করিবে অথবা! ক্ষার ও মধু যোগে ত্বত পান করিনে। অথব! 

মধু, পিপ্পলী ষোগে দুই তোলা পরিমাগ কপিখের রদ পান 
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করিবে। পিপঞলী, চিনি, আমলকী, শুষ্ঠী, মধু সহযোগে লেহন 
করিবে । কুলের অটির মজ্জা, রসাঞ্জন, লাজ চূর্ণ, মধু সহযোগে 

লেহন করিবে । | 

পাটল। বৃক্ষের ফল, পুষ্প, গৈরিক (গিরিমৃত্তিকা) ও কটুকী, 

খজ্র শস্য ও পিপ্পলী অথবা কাশীন ও মৌল এই চারি প্রকার 
যোগের যুষ তুল্যঞ্পরিমাণ মধুর সহিত পান করিবে। কপোত্ব, 

পারাবত, লা, গোধা, বৃষদংশ ইহাঁদিগের মাংসের রস, অন্ন ফলের 

সৈন্ধব যুক্ত হিম রস অথব। মৃগ মাংসের রস পান করিবে । সৈন্ধব- 

যোগে বিরেচন এবং মিছরি যোগে ঈষদুষ্ণ স্বত সেবনও হিক্কার * 
পক্ষে প্রশস্ত.। কেহ কেহ বলেন বাুর উর্ধগতির পক্ষে অন্গুবাসন 
প্রশস্ত। 

একপঞ্চাশভম অধ্যায় । 

.. শালি 

শ্বানরোগের চিকিৎসা । 

যে সকল কারণে হিকা। জন্মে দেই সকল কারণই শ্বাস রো 
জন্মে। প্রাণবাযু; কফ সংযুক্ত হইয়! স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ পু্বর্বক 

উদ্ধগত হইলে শ্বাস বল যায়। শ্বাস পঞ্চ প্রকার--ক্ষুদ্রক, তমক, 

ছিন্ন, মহান্.এবং উদ্ধ। হ্ৃংপীড়া অন্নে অরুচি, অরতি, আনাহ, 
পার্খ্শূল ও মুখের বৈরদ্য, এইগুলি শ্বাসরোগেরু পূর্বরূপ । 

কিছুমাত্র গ্রাম ব্তরিলেই শ্বান উপস্থিত হয় এবং স্থিরভাবে 

থাকিলেই সুষ্থ থাকে, ইহাকে 'ক্ষুদ্রন্ধ শ্বাস বলে। তৃষা, স্থেদ, 

বমনেচ্ছা, কণ্ঠে ০ঘুর্ঘুরক শব্দ এবং মেঘাচ্ছন্ন দিন রোগ বৃদ্ধি হইয়!] 

রোগী অভ্ভিভূত থাক, ইহাকে তমক শ্বাস বলে। অতিশয় শব, 
শশা পি শ্ী পাশ জপ 

৯ ** নিধূমি অঙ্গারে হিস্কু ও মাষকল।ই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়। ধুম পান করিলে 
সকল প্রকার হিক্কার উপকার হয় | 
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কাস ও কফ বিশিষ্ট হইলে, হূর্ধবল ও অন্নে দ্বেষ হইলে এবং রোগী 
জর ও মৃচ্ছায় অভিভূত থাঁকিলে প্রতমক শ্বাস বলে। বস্তিদেশে 
দাহ জন্মিয়া উদর আধ্মাত হয়. এবং বিচ্ছিন্নভাবে স্বাস নির্গত হয় 

তাহাকে ছিব্বশ্বাস বলে। সংজ্ঞাহীন, পার্্শুলে পীড়িত, ক অত্যর্থ 

শুষ্ধ এবং শব্দ বিশিষ্ট, নেত্র আয়ত ও স্থির, এই সকল লক্ষণ হইলে 

মহাশ্বাস বলা যায়। মর্মস্থানে পীড়া, খুহুমুহিঃ অজ্ঞান হওয়া উর্দাদৃষ্ট 
এবং শ্বরভঙ্গ, এইগুলি উর্দশ্বাসের লক্ষণ । ইহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র 
শ্বাস অনায়াসপাধ্য, তমকশ্বাস কষ্টসাধ্য এবং এবং অপর তিন প্রকার 

শ্বাস ও দুর্বল ব্যক্তির তমকশ্বাস অসাধ্য । | 

কেহ কেহ বলেন যে কাস, শ্বাস, হিঞ্কা এবং হৃদ্রোগে দূর্বল 
ব্যক্তির পক্ষে স্নেহ-বন্তি, ব্যতিরেকে অন্ত উপায়ে উদ্ধাধোভাগ 

সংশোধন কর্তব্য। অভয়া-হরীতকী, বিট্লবণ, ও অক্কোট. মূল 
সহযোগে পুরাতন ত্বৃত পাঁক করিয়া অথবা! সচল লবণ অভয়! ও বিন্ব 

সহযোগে নূতন ত্বত পাক করিয়া সেবন করিবে । বিদারিগন্ধাদিগণে 

ঘ্বত পাক করিয়। পিপ্ল্যাদি গণ ও পঞ্চ লবণ প্রক্ষেপ করিবে । এই 

ঘ্বতে শ্বাস ও কাসের শান্তি হয়। 

তের দ্বিগুণ ছুগ্ধ, চত্তগুঁণ জল, এবং কাকমাচী, ডহর করঞ্জ, 

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিত্রক, ইহাঁদ্রিগের কন্ক, যথা নিয়মে ঘ্বত পাক 

করিয়! তোলক পরিমাণে পান করিলে কাস ও শ্বাসের শান্তি হয়ঃ 

এবং অর্শঃ অরুচি গুল্ম মন্রভেদ এবং ক্ষয়রোগও নিবৃত্ত হয়। 

বাসকের কাথ চত্তগ্ুণ, এবং বাসকের মূল ও.পুষ্প" শৃঙ্গী, মৌরি, 
ভার্গী, শুষ্ঠী, মৌল, মুখ, হরিদ্রা) যষ্টিমধু, চিনী, ইহাঁদিগের চর্ণ, 
যথা বিধি ক্রমে ঘ্বৃত পাক করিয়। শীতল হইলে মধুসংযোগে প্লোবন 
করিবে । এই ঘ্বৃত সেবনে শ্বাস কাস ও হিক্কার শাস্তি হয় ॥ 

এক প্রস্থ ত্বত, ছুই সের জল, বাসী, কৃষ্ণচন্দন, বামনহাটী; 
শু'য়াঠুটী, বেতস-ফল, কাঁকমাচী, শুগ্ঠী, বৃহৃতী এবং কণ্টকারী ইহা- 
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দিগের কন্ক, * যথা নিয়মে ঘ্বত পাক করিয়া এক তোল পরিমাণে 

উষ্ণ করিয়া সেবন করিবে । 

সৌবচ্চল, যবক্ষার, কটু কী, ত্রিকটু, চিত্রক, বচ, অভয়া-হরীতকী, 
এই সকল দ্রব্য যোগে ত্বৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাম আরোগ্য 
হয়। অগ্রে দ্বৃত, দ্বিগুণ জল ও দ্বিগুণ গাভিহুগ্ধে পাক করিয়া! 

লইবে। 

ঘুতের চারি ভাগের এক্ ভাগ হিহ্কু, চত্তপ্তণ জল এবং তালীশ, 

ভূমিআমল1, বচ, জীবন্তী, কুষ্ঠ, সৈন্ধব, বিন্ব, পদ্মবীজ, করঞ্জ, 

সাজিমাটা, পিপ্পলী, চিতে। হরীতকী, গজ পিপ্পলী, ইহাদ্িগের 

কন্কে যথা নিয়মে ঘ্ৃত পাক করিয়া,সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস 

নিবৃত্ত.হয়। 

পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ ঘ্বৃত শ্বাস কাসের পক্ষে প্রশস্ত, ততিন বাস! 

্বুত এবং ষট পলক নামক ত্বত ও ইহাতে হিতকর 11 দশগুণ 

ভূঙ্গরাজ রসে রীতিমত তৈলপাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও 

কাসের শাস্তি হয়। বিক্ষির পশুর মাংস, অশ্রবেতস, ত্বৃত ও সৈন্ধব 

যোগে অথবা হরিণাদির মজ্জা যোগে কাথ প্রস্তত করিয়া অথবা 

কুলথের ক্কাথ প্রস্তত করিয়৷ সেবন করিবে । পাক করা হুদ্ধ পানেও 

শ্বাস ও কাসের শাস্তি হয়। 

তিনিসের বীজ, কাকড়াশৃঙ্গী, যবক্ষার অথবা হুরলভা, পিপ্পলী, 

কটুকী .হরীতক্পসী অথবা কুকুর বিষ্ঠা, ময়ুরের লোম, কুল, ছোট 

এলাইচ ও পিপ্পলী অথব। বামনহাঁটা, দারুচিনী, শুঠী, শর্করা, 
শশবৃক্ষের বীজ্জ ব] কেবলমাত্র গোক্ষুরী বীজ চূর্ণ, "এই প্্চটি যোগ 
ঘ্বত মধু যোগে লেস্বন ফিরিলে শ্বাস ও কাঁসের শাস্তি হয়। . 

কক্ক দ্রব্য ঘ্বত ও তৈলের চারিভগের এক ভাগ। ত্বৃত পাকের অপরার 
বিধি স্েহ পাক অধ্যায়ে দ্রষ্টবা। 

+ ষটপলক ম্বৃত ল্ীহাধিকারে দ্রষ্টব্য । 
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ছাঁতিম পুষ্প ও পিগ্পলীচুর্ণ, দধিমস্তর সহিত সেবন করিবে) 
অথবা! ভূষ্ট যব মধুসহ সেবন করিবে, অথবা অর্কের অঙ্কুর সহ যব 

পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়! তাহার মণ্ড মধুসহ-যোগে প্রচুর পরিমাণে 

পান করিবে । 

শিরীষ, কদলী, কুন্বপুষ্প এবং পিপ্পলী ঘণ্ডুলোদক সহযোগে 

পাঁন করিবে। কুলের অস্থির মজ্জা, তাঁলমুলী এবং খধ্য জাতীয় 

হরিণের চর্মের ভস্ম * মধুযোগে অগ্নবা। বামনহাঁটী, ঘ্বতঃ মধুযোগে 

অথবা নিষ্ব ও কদম্ব বীজ, মধু ও তও্লোদক যোগে অথবা দ্রাক্ষা। 

হরীতকী, পিপ্পলী, কাকড়1 শূঙ্গী এবং ছুরালভা, ঘ্বত, মধুযোগে 

লেহন করিবে । হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, গুড়, রান্না, পিপ্পলী, শটা, 
সকলের সমান তিলতৈল একত্র যোগে লেহন করিবে । গোময় 
বা! অশ্বপুরীষের রস, মধু ও পিপ্পলীযোগে লেহন করিবে । যে 
সকল যোগ পাঁগুরোগে শোঁথরোঁগে এবং কাঁশরোগে সেবনীয় তাহারাও 

শ্বাস কাশে প্রয়োজ্য। বামনহাটি, গুড়ত্বক্, ত্রিকটু, হরিদ্রাঃ কটুকী, 

পিপ্পলী, মরিচ, বচ। গোময়রস, তলকীটের বীজ, একত্রযধোঁগে 

মোদক পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাসের শাস্তি হয়। 

পুরাতন দ্বৃতঃ পিপ্পলী, কুলথ কলাঁয়ের রস; জাঙ্গল পশুর মাংসের 

রস, স্কুরা, কাজী; হিঙ্কু, মাতুলুঙ্গ রস, দ্রাঁক্ষী, আমলকী ও বিন্ব এবং 

মধু এই গুলি শ্বাস ও হিকার পক্ষে প্রশস্ত। শ্বান ও হিকা রোগে 

তৈল ও লবণ যোগে শ্সেহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে । *তদ্বার গ্রথিত 

কফ বিলীন হয় এবং বাঁযুর শান্তি হয়। ক্সিগ্ধ হইলে মাংসের রস 

ও অন্ন ভোজন করিবে । বাতশ্নেম্জনিত বিবন্ধ, অর্থাৎ মল মূত্র 

রোধ ঘটিলে ধৃম প্রয়োগ করিবে । মনঃশীলা, দেবদারু, হরিদ্রা, 
পশুর চর্ম, লাক্ষা! এবং এরগুমুল ইহাদিংগঞ্ দ্বারা বন্তি নির্মাণ পুর্ববক, 

* অন্তধূম প্রণালীতে দগ্ধ করিবে যেন কুষ্চবর্ণ হয়। পেয় বালেহা ওষধ 
রুগ্ন অবস্থার ছুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করা কর্তব্য। 
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ধূম প্রয়োগ কর্তব্য। নূতন ঘ্বৃত, মধুচ্ছিষ্ই (মোম্) ধুনা; গাভির 

শু, লোম, খুর; নাযু, ত্বকৃ, সরল কাষ্ঠ, শল্লকী (যে কাষ্ঠে শিলারস 

জন্মে), গুগ্গুল এবং পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্যও ধূমে প্রয়োজ্য। 
কফ বলবান্ থাকিলে বমন বিরেচন প্রশস্ত। দেহছূর্বল ও রুক্ষ 

হইলে প্রচুর পন্গিমাঁণে হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে। এস্লে 
জাঙ্গল, ওরভ্র বা আনুপ পশুর মাংস উত্তম রূপে পাক করিয়! 

ভোজন কর্তব্য । 

আমলকী প্রমাণ কণটকারী, অর্ধেক পরিমাণে হিঙ্কু ও প্রচুর 
পরিমাণে যধু সহযোগে প্েহন করিলে তিন দিনের মধ্যে শ্বাসের 

শান্তি হয়। কাষ্ঠরাঁশি সম্ভৃত অগ্নি বা স্ুুরয়াজ-মুক্ত অশনি যেরূপ 

ুনিবার, শ্বাস, কাঁশ এবং বিলম্থিক1 রোগ সেইরূপ ছুনিবার। 

দ্বিপঞ্চাশতভম অধ্যায় । 

কাশরোগের চিকিৎস1। 

ষে যেকারণে শ্বাস ও হিকারোগ জন্মে সেই সকল কারণেই কাঁশ 

রোগের উৎপত্তি । ধুম ব1 ধুলি কর্তৃক উপবাত, ব্যায়াম, রুক্ষ অন্ন 
সেবন, অতি ভোঙ্গনশীল ব্যক্তির ভোজন-জন্য অন্ন রসের বিমার্শে 

গমন এবং বেগের অবরোধ এই সকল কারণে প্রাণবাঁযু, কস্থিত 

উদ্বান বায়ুর অনুগত» হইয়া দুষিত হয় । তাহাতে কণ্ঠের স্বর ভগ্ন 

কাংশ্যের ন্যায় হয় এবং কাশিলে মুগ হইতে দোষ (শ্রেম্মা প্রভৃতি ) 
নিঃস্থত হয়। ইহাকেই কাশ রোগ বলা যার । 

কাঁশ্ঞরাগ পাঁচ প্রকাঁর। বাযুজন্য, পিৰজন্য, কফজন্য, ক্ষতজন্য 

শ্এবং ক্ষয়জন্য। এই পঞ্চাবধ কাশ রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে যক্ষা 

রোগে পরিণত হয়। কণ্ঠদেশে কফ, ভূক্ত দ্রব্য গলাঁধঃকুরণে অবরোধ, 

গলদেশ ও তালুদেঙ্পে লেপ (চট্চটে ), স্বরের বৈপরীত্য, অরুচি অগ্নির 
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মান্দ্য, এই গুলি কাঁশরোগের পূর্ববরূপ | হৃদয়, ললাট, যুদ্ধা উদর 
ও পার্খদেশে শৃল, মুখ ম্বান, বল, স্বর এবং ওজের ক্ষীণত, বেগের 

অবরোধ, শুফ কাশ অর্থাৎ শ্রেম্সাদি উগ্দত ন। হওয়া) শ্বর ভঙ্গ, এই 
গুলি বাযু-জন্য কাশরোগের লক্ষণ । বক্ষদেশে দাহ জ্বরঃ মুখশোঁষ ও 

মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা বমনে কটুরস, কাঁশ, বর্ণের পাতা এবং দাহ, এই 
গুলি পিত্বজন্য কাশের লক্ষণ। মুখ বিলিপ্ত (চট্চটে ), শিরোবেদন1, 

দেহ কপূর্ণ, অন্নে অরুচি, দেহের গৌরব ও অবসাদ, কাশিলে গাঁ 
কফ নিঃসরণ, এই গুলি কফজন্য কাশের লক্ষুণ। ব্যয়াম, ভার বহুন, 

অধ্যয়ন বা অভিঘাতের দ্বার বক্ষঃস্থল বিহিত হইলে জুদয় বিশ্নি্ট 

হইয়া সর্বদা কাশী হইয়। নিষ্টিবনের সহিত রক্ত নিঃসরণ হয়। 

ইহাকে ক্ষতজন্য কাশী বলা যায়। অতিশয় স্ত্রী-নঙ্গ, ভার " বহন, 

পথশ্রম, যুদ্ধ, অশ্ব গজের নিগ্রহ অর্থাৎ আরোহণ করিয়া বলে দমন 
করা এই সকল কারণে শরীর রুক্ষ হইয়া বাধু কর্তৃক উরঃক্ষত না 
জন্মিয়া কাশ জন্মে । ইহাতে প্রথমে শু কাশী হইয়া পরে রক্ত 

নিঃসরণ হয়। কণঠকুজন, বক্ষঃস্থল ভেদ, গুচী কর্তৃক বিদ্ধের ন্যায় 
শূল, তাহাতে স্পর্শ সহা হয় ন!ঃ পর্বভেদ জর, শ্বাস, তৃষ্ণা, শ্বরের 

বিকৃতি, পারাবতের ন্যায় কৃজন, এই গুলি ক্ষত জন্য কাঁশের উপদ্রব। 

বিরুদ্ধ অনভ্যন্ত দ্রব্যের ভোজন, অত্যর্থ স্ত্রী-সঙ্গ, বেগের (মল মুত্রাদি) 
নিগ্রহ, দ্বণ। ও শোক এই সকল কারণে অগ্নি ব্যাপন্ন হইয়া দোষ ও 
মল কুপিত করে। তন্বার! ক্ষয় জন্য কাশ জন্মিয়া শরীর ক্ষয়. করে। 

গাব্রশুল। জর, দাহ, মোহ প্রীণক্ষয়, শোষ, মাংস ক্ষয়, দৌর্ববল্য, 
পূয-যুক্ত রুধিরের নিচঠীবন, এই গুলি তিদোষের 'লক্ষণ-_-ক্ষয় জন্য 

কাঁশে জন্মে। ইহা অতি ছুশ্চিকিৎসনীয়। বার্দফ্য জন্য '€ে কাঁশ 
রোগ জন্মায় তাহা আরোগ্য হয় না__যাঁপ্য থাকে। 

শৃঙ্গী, বম, কটফল, গন্ধতৃণ, মুখ1, ধন্যা, অভয়1-হরীতকী, বামন- 

হাঁটা; দেবদার, শুষ্ী, এই সকল একত্র হিহুষোগে উষ্জৌদকের সহিত 
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পান করিবে ভ্রিফল।, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শৃঙ্গী, রাঙ্গা বচ, পদ্ম কাঠ, 
দেবদারু, এই সকল দ্রব্য মধু, চিনী, ও ত্বতের সহিত লেহ প্রস্তত 
পূর্বক লেহন করিবে । হৃরীতকী, চিনী, আমলকী, যব, পিগ্পলী, 
শুষঠী, একত্র ঘৃত মধুযোগে লেহন করিবে । সৈন্ধবষোগে পিপ্পলী 
ঈষছ্ষ্ণ জলের সহিচ্ত, শুষী ও পিপ্পলী যোগে গুড় ভক্ষণ বা ঘ্বত মধু 
যোগে দ্রাক্ষা লেহন করিবে । ত্রাক্ষা চিনী, পিপ্পলী, শুষী, বংশলোচন 

এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘ্বত যধু যোগে লেহন করিবে) অথব1 মরিচ ও 

মিছরি একত্র যোগে বা আমলকী, পিপ্পলী, শুষ্ঠটী ও মিছরি 
সমভাগে চূর্ণ করিয়া! দধিসণ্ডের সহিত বা রেণুকা ও পিপ্পলী, 
তুল্য অংশে দধি সহযোগে পান করিবে । হরিদ্রা, দ্ারুহরিদ্রা, দেব- 

দারু,.শুঠী, খদিরকাষ্ঠ এই সকল ভুল্য অংশে ঈষদুষ্ জলে ব1 ছাগ মুত্র 
সহযোগে সেবন করিবে । দস্তী, ভ্রবস্তী, তিন্বক-লোধ এবং দ্বৃতে 
ভর্জিত কুলের অস্থির শন্ত সৈন্ধব যোগে সমভাগে একপল পরিমাণে 

সেবন (ক্রমশঃ) করিবে। কুল পরিমিত হিঙ্ুঃ কাঞ্রী বা অশ্নরস 

সহযোগে পান, অথব। মধু সহযোগে মরিচ লেহুন করিবে । বামন- 
হাটা, বচ এবং হিস্ু একত্র যোগে বর্তা নিশ্মাণ পুর্ব্বক দ্বৃত যুক্ত 
করিয়া! ধুম প্রয়োগ করিবে । বংশনীল; এলাইচ ও লবণ অথব! মুখা, 
ইঙ্গুদী, গুড়ত্বক্, যষ্টিমধু, জটায়াংসী, মনঃশীলা, এলাইচ একত্র 
ছাগমুত্রে পিষিয়! ব্তী নির্মিত হয়। বত্তী সহযোগে ধুম প্রয়োগ 
করিয়। . দুগ্ধ স্ু্ুপান্নু করিবে । মরিচ যোগে মধু পানও কর্তব্য । 

এই যোগ গুলির দ্বারা বাতশ্রেক্ম-জন্য কাশির নিবৃত্তি হয়। দ্রাক্ষারস, 

মঞ্তিষ্ঠা এবং পুরা নামক গন্ধদ্রব্য ছুগ্ধে পাক ক্ষরির। মৃধু সহযোগে 

সেবন করিবে। ন্ুদর্গ উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে কণ্টকারী 
'ঠী ও পিপ্পলী মিলিত কর্রিল্মা ঘ্ৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্ররস্ত 

করিবে। ল্লীহাধিকারস্থ ষড়ঙ্গ ঘ্বৃত সেবনে বাযুজন্ত কাশী আরেগ্যে 

হুয়। বিদারিগন্জীদ্রি অথবা বাসকের রসে ঘ্বত পাক করিয়। সেবন 
৩৮ 
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করিবে । স্নেহ-বিরেচন, অন্ুবাসন বা আস্থাপন বা স্ৈহিক ধূমও 
প্রয়োগ করিবে । ঈষদুষ্ণ ঘৃত, মাংসরসে সিদ্ধ করা! যবের মণ্ড এবং 

স্বতযুক্ত ঈষদুষ্ণ ছুপ্ধ পান করা বিধেয়। বমন, বিরেচন, শিরো- 

বিরেচন, ধূম, কবলগ্রহ, উষ্ণ ও কটু লেহ এই সকলের দ্বারা কফের 
বিশেষ শান্তি হয়। ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ অথব। নিসিন্দা পত্রের রসে ঘ্বৃত 

পাক করিয়! সেবন করিলে কফজন্ত কাশীর শান্তি হয়। পাঠা, 

বিট্লবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গোল্ষুরী, রান্না, চিত্রক, বেড়েলা, 

কর্কটশৃঙ্গী, মুখা, দেবদারু, ছুরালভা, বামনহাটি, অভয়1-হুরীতকী, 

শুষ্ী ইহাদিগের কন্ধ, কণ্টকারীর রস এবং রসের দ্বিগুণ ঘত। এই 
সকল একত্র পাক করিয়। সেবন করিলে শ্বাস, অগ্নিমান্্য, শ্বরভেদ 

এবং পঞ্চবিধ কাশ আরোগ্য হয়। 

ৰিদারিগন্ধাদি, উতৎ্পলাদি, সারিবাদি এবং বাইনবু এই লং সকলের 
কাথ, ইক্ষুরস, জল এবং ছুপ্ধ এবং কাকোল্যাদ্দিগণের চূর্ণ এই কাথ 
ও চূর্ণষোগে থানিয়মে ঘ্বত পাক করিয়া প্রাতঃকালে শর্করাবোগে 

সেবন করিলে পিত্ৃ-জন্ত কাশ এবং জ্ত্রীসঙ্-জন্ত ক্ষয় কাশ আরোগ্য 
হয়। খর্জুর, বামনহাটী, পিপ্ললীঃ পিয়াল, মৌরী, এলাইচ, আমলকী 
ইহা'দিগের চূর্ণ সমভাগে লইয়া প্রচুর পরিমাণে ঘ্বত, মধু চিনিযোগে 
সেবনে পিতৃ-জন্য, ক্ষত-জন্ত এবং ক্ষয়-কৃগ্ঠ কাশের শাস্তি হয়। মপ্রিষ্টা, 

হুরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিতে, পাঠ? মুর্ববা, পিপ্পলী এই সকল সমভাগে 
মধু সহযোগে অথব! ইক্ষুরসে পাক কর! ঘ্বত বা আমন্কী চূর্ণ ছ্ধে 
পাক করিয়া ঘ্বৃত সহযোগে পান' করিলে ক্ষত-জন্ত এবং ক্ষয়-জন্ 

কাশ আরোগ্য হয় গোধুম, যব এবং কাকোল্যার্চি গণের সুক্মচূর্ণ 

দুগ্ধ, মধু এবং ঘ্বত সহযোগে পান করিবে। ইহাতে পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ 
কাশের শাস্তি হয়। গুড়োদক বা গুড়ে গ্ষাথ, শীতল হইলে কিঞ্চি্, 
মরিচ চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে । 

তিন প্রস্থ আমলকীর রস (১২ সের), শুডূ অর্ধ তুলা (৬ সের 
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এক পোঁয়1 ), বচ, চষ্ট, জীরক, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষা, যমানী, 
বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, বনযমানী, পাঠ1, চিতে, ধন্য! ইহাঁদিগের 
ুর্ণ প্রত্যেকে ১ তোল৷ পরিমাণ, তৃবৃৎ্, চূর্ণ ৮ পল, একত্র যোগে 
মোদক পাক করিয়। দাঁরুচিনী, এলাইচ, তেজপত্র যোগে বিভীতক্ক 
ফল পরিমাণে সেবা করিবে । ইহার নাম কল্যাণক গুড়। ইহার 
দ্বার! গ্রহণী, শ্বাস, কাশ, ত্বরভঙ্গ, শোষ এবং অগ্নিমান্থ্য নষ্ট হয়, এবং 

পুরুষত্ব হানির ও জ্রীদিগের বন্ধ্যা দোষ দূর হয়। 

তুল দুই পালী, যুব (৮ দেব), একশত বড় হরীতকী, একত্র 
যোগে কাথ প্রস্তত করিরণ পাদাঁবশেষ থাকিতে বস্ত্র পৃত পূর্বক 
গ্রহণ করিবে । পরে গুড় (১২॥ সের) এবং দশমূল গজপিপ্পলী, 

আলকুশী বীজ; বাঁমনভাঁটী, শটী, কুড়, শুঠী, পাঠা, গুলঞ্চ, বচ+ শঙখ- 
পুষ্পী, রান্না, চিতে, আপাউ, বেড়েল!, দুরালভাঃ অর্ধ সের তৈল ও 
অর্ধ সের ঘ্বত এই সকল দ্রব্য একত্র সেই ক্াথে পাক করিবে, পরে 

তাহাতে পিপ্পলী চূর্ণ গ্রদান করিবে এবং পাক সিদ্ধ ও শীতল হলে 
তাহাতে মধু সংযোগ করিবে । এই রসায়ন কক্ষ ও ২টা ভরীতকী 
নিত্য সেবন করিলে রাজবক্ষা, গ্রহণী, শোফ; অগ্রিমান্দ্য, স্বরভেদ, 
কাশ, পা শ্বীসঃ শিরোরোগ, হৃত্রোগঃ হিকক। ও বিষমজ্ঘর আরোগ্য 

হয় এবং মধ।, বল, উৎসাহ বুদ্ধি ও মন প্রসন্ন হয়। এই রসায়ন 

ভগৰান্ অগন্ত্য মুনির কল্পিত । 
কুলীর, চষ্টক, ভ্ররিণ, লাব ইহাঁদ্দিগের মাংসে মধুর ও অন্যান্য 

বর্গসহ * কাথ প্রস্তুত করিয়! তাহাতে ঘ্বৃত পাক করিয়! সেবন করিলে 

ক্ষত-জন্য ও ম্যয়জন্য কাশ আরোগ্য হয়। স*শতমূল১ গোরক্ষ, 
চাকুল্যা এবং বেক্ডেলাঁ সহযোগে ঘ্ব্ত পাক করিয়! সেবন করা কাঁশের 

পক্ষে ছিতকর । 

* কাকোল্যাদি, বিদারিগন্ধদি এবং দশমুল পিপ পলাদি গ্রাভৃতি পুষ্টিকর 
উষ্ণ ও কটু রস বিশৈষ্টজাণ। 



ত্রিপঞ্চাশতুম অধ্যায় । 
__শতাশী 

স্বরভেদ চিকিৎসা । 

উচ্চৈঃম্বরে বাঁক্য কথন, বিষ সেবন, অধ্যয়ন, অভিঘাঁত, ও শৈত্য 

প্রভৃতির দ্বারা বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়। শ্বব্ববাহিনী ধমন্ীর 

মধ্যে গ্রবেশ পূর্বক শ্বর বিকৃত করে। 

স্বরতভেদ ছয় গ্রকার-__বাতজন্য, €পিতজন্য, কফজন্য, সন্নিপাত 

জন্য, ক্ষয়-জন্য এবং মেদজন্য । বাত জন্য হইলে চক্ষু, মুখ, পুরীষ 
ও মূত্র ক্ৃষ্ণবর্ণ হয় এবং গর্দভের ন্যায় ভগ্ন ও খরতর স্বরে বাক্য 

নির্গত হয়। পিত্জন্য হইলে চক্ষু, মুখ, পুরীষ, মূত্র গীতবর্ণ হয়, 
এবং কথা কহিবাঁর কালে গলদেশে দাঁহ হয়। কফজন্য হইলে 
কগদেশ কফ কর্তৃক রুদ্ধ হইলে কষ্টে অল্প অল্প বাক্য নিঃসরণ হয়। 

এ উপদ্রব দিবা ভাগেই বিশেষ রূপ জন্মে। সন্নিপাত জন্য হুইলে 
পূর্ব্বোস্ত সকল গ্রকাঁর বিকার বিশিষ্ট এবং বাক্য অন্পষ্ট হয়। ইহ! 
অসাধ্য । ক্ষয়'জন্য হইলে ধুমের ন্যায় (কেবল বায়ু মাত্র) বাক্য 

নিংসরণ হয় অর্থাৎ শব্ধ হয় না অথবা বাঁক রহিত বয়। এই রোগ 
বর্জনীয় । অন্তর্গত স্বরে অর্থাৎ গলমধ্যগত স্বরে বাক্য নিঃসরণ 
তলে মেদ জন্য বলাষায়। ইহাতে গল, ভালু ও কঠদেশে মেদ 
লিপ্ত থাঁক! প্রযুক্ত বাঁক্য ম্পষ্টরূপে এবং শীত্্ নিঃস্থত হয় না। 

রোগী ক্ষীণ, বৃদ্ধ বা কুশ হইলে, বহুকাল গত ৰ জন্মাবধি জাত 

হইলে অথবা মেদ-জন্য বা! সর্ধদোষ জন্য হইলে স্বরভেদ' রোগ 
আরোগ্য হয় না। রোগীকে স্ষিগ্ধ করিয়! বমন,'বিরেচন, বস্তি, 

অবগীড়ন, ষুখধাবন, ধূম, লেহ এবং কবলগ্রহের দ্বার অদুগ্র দোষের 
শাস্তি করিবে। শ্বাস ও কাশ রোঠগণ্ধ প্রথমাবস্থায় যে সকল্প' 

প্রত্রিয়! বল! হইয়াছে প্রথমতঃ সেই সকল ক্রিয়া করিবে । তদনস্তর 
যে সকল প্রতীকাঁর কর্তব্য তাহ! পশ্চাঁৎ বলা যাইতিছে। 
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স্বরভেদ রোগ বাযুজনা হইলে আহারের পর ঘৃত পাঁন করিবে। 
পটোল, বার্তীকুঃ ভীমরাজ এবং নীলবিণ্টী ইহাদিগের রসে ঘ্বত পাক 
করিয়৷ পান করা প্রশস্ত। অথব! যবক্ষার, ষমানী, চিতে ও আম- 
লকী সহযোগে ঘ্বৃত পাক করিয়া! পান করিবে অথবা দেবদারু ও 

চিত্রক সহযোগে প্বত পাক করিয়া মধুসহ পাঁন করিবে । দ্বৃত ও 

গুড়সহ অন্ন ভোজন করিয়া ঈধছুষ্ণ জল অন্থুপান করিবে । গিন্তজন্য 
হইলে এরূপ অন্ন ভোজন করিয়! ছুদ্ধ অন্ুপান করিবে । অথবা 
সর্ববদ] ঘ্বত পাঁন করিবে। বুৃতযোগে যষ্টিমধুর পায়স ভোজন করিবে । 

অথবা শালীতও,ল চূর্ণ, মধু,ও ঘ্বতে আপ্লুত করিয়া লেহন করিবে, 

অব! শতমূলী চু বা বেড়েলা চূণ্ট ঘ্বৃত ও মধু যোগে লেহন করিবে। 

কফছন্য হইলে, গোমৃত্র যোগে কটু দ্রব্য লেহন বা] মধু, তৈল যোগে 
কটু দ্রব্য লেহন করিবে । মেদজন্য হইলে, কফজন্য স্বর বিকারের 
ন্যায় চিকিৎসা করিবে | সন্নিপাত-জন্য হইলে রোগীকে পরিত্যাগ 
পুর্ব্বক চিকিৎসা করেবে। উচচচৈঃস্বরে বাক্য কথন প্রযুক্ত স্বরভঙ্গ 

হইলে মধুর দ্রব্যের সহিত ছুদ্ধ পান করিয়। মধু মিশ্রণ পূর্বক পান 

করিবে । 

চতুঃপঞ্চাশভম অধ্যায়। 

কমি রৌগের চিকিৎস1। 

ভুক্ত দ্রব্য পর্ধিপাকের পুর্ববে আহার করণ, অজবর্শ-জনক অনভ্যন্ত, 

বিরুদ্ধ বা মলিন দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রমের অভাব, গুরুপাঁক, অতিশয় 

ক্রি এবং শ্লীতল দ্রব্য ভোজন বা নিদ্রা মাঘকলাই, পিষ্ট, বিদল,. 
মুণাল, শালুক, কেগুর; পর্ণ, শাক, সুরা, শুক্ত, দধি, ক্ষীর, গুড়) ইক্ষু, 

নৃপপত্তর মাংদ, পিণ্যাক (সর্ষপার্দির খৈল), চিপিটক এবং 
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ধরায় পানীয় এই সকলের দ্বার শ্লেম্মা এবং পিত্ত কুপিত হয়। 
তদ্দীর1 দেহের বিবিধ স্থানে বিবিধ প্রকার আকার বিশিষ্ট কৃমি সকল 

দন্মে। আমাশয় ও পকাশয়ই তাঁহাদিগের উৎপত্তির স্থান । 

দেহস্থ কৃমি বিংশতি জাতীয় এবং পুরীষ, কফ ও রক্ত এই তিন 

প্রকার পদার্থ হইতে তাহার] উৎপন্ন হয়) তাহাদিগের নাম ও 

শিক্ষণ বল] যাইতেছে । অযবা, বিষবা, কিপ্পা, | চিপ্্পা) গঙও্পদা, 

চুরব এবং দ্বিমুখ, এই সপ্ত প্রকার কমি পুরীষ-জাত। ইহারা শ্বেত- 

বর্ণ, ক্ষ এবং গুদ অর্থাৎ মঙ্গ-নির্গত পথে সঞ্চরণ করে ।' তাহাদিগের 

মধ্যে কতক গুলির পুচ্ছদেশ স্থল থাকে । , ইহার! পুরীষ-জাত কৃমি। 
পুরীধ-জাত কমি জন্মিলে, শূল; অগ্রিমান্্য, পাতা, ঝিষ্টস্ত, বল-ক্ষয়, 

লালাআাব, অরুচি, হৃত্রোগ এবং মলভেদ এই সকল উপপর্গ ঘটে। 

রক্ত, গুপদ, দীর্ঘ", দর্ভপুষ্পা, প্রলুন1, চিপিট পিপীলিকার, এই কৃমি 

গুলি কফ প্রকোপ হেতু জন্মে। ইহাদিগের দ্বার শূল, আটোপ, 
মলভেদ এবং অজীর্ণ এই উপদ্রব গুলি জন্মে। রোমশা, রোম-মুদ্ধীন, 

সপুচ্ছাঃশ্তাবমগুল, কিক্ধিশ ও কুষ্ঠজ এই ছয় প্রকার শোণিত-জন্য 
কমি । ইহাদিগের মধ্যে প্রথম চারি প্রকার কৃমি ধান্যান্কুরের গার 

আকারবিশিষ্ট, শুরু বর্ণ এবং সুক্ম। ইহার! মজ্জা, নেত্র, তালু ও 

শ্রোত্রদেশে,জন্মিয়া কেশ, নখ,. রোম, ভক্ষণ করে। ইহাঁদিগের 

শিরোরোগ, হৃত্রোগ। বমন, প্রতিষ্ঠায় প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। কিকিশ 

নামক কৃমি দস্তে জন্মেঃ এবং কুষ্ঠজ কৃমি শরীরে বিচরণ করে। 
শোগিত-জাত কৃমি সমূহ রক্তযুক্ত, কষ্ণবর্ণ, স্সিপ্ধ এবং স্ুল। ইহা 
দিগের কর্তৃক প্রায় রক্তগত রোগ সমস্ত জন্মে । 

মাশকলাই, পিষ্টান্ন, লবণ, গুড়; শাক এই সকল আহারের দ্ধার। 
পুরীষ-জাত কৃমি জন্মে । মাংস, মাষংুলাই, গুড়, ক্ষীর, দ্রধি এবং 

€ বহু কাল স্থিত বিরুত অশ্্লীভূত ইক্ষুর) এই সকল আহারের রা . 
কফ-জন্ত কৃমি জম্মে। বিরুদ্ধ এবং অজীর্ণজনক শাক প্রভৃতি, 
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আহারের দ্বারা শেশিত জন্ত কমি জম্মে। জর, বিবর্ণতা, শুল, হৃত্রোগ, 
অবসাদ, ভ্রম, অরুচি এবং অতিসার, কৃমি জন্সিলে এই সকল উপদ্রব 
ঘটে। প্রথম ত্রয়োদশ প্রকার কমি স্পষ্ট দৃ্ঠ হয়। কেশ-জাত 
প্রভৃতি কৃমি অদৃস্ত। প্রথোমক্ত ছুই প্রকার কমিরোগ আরোগ্য 

হয় না। 
কমি রোগের টিকিৎস! করিতে হইলে রোগিকে প্রথমতঃ স্সিগ্ধ 

করিয়া স্থরসাদি গণের কাথ সহযোগে পাক করা ঘ্বত দ্বারা! বমন 

করাইবে। শরে তীক্ষ বিরেচন প্রয়োগ পুর্রক যব, কোল; কুলখ 
এবং স্ুরসাদিগণের ক্বাথ, বিড়ঙ্গ, তৈল ও পৈন্ধব, লবণধোগে 

আস্থাপন ' প্রয়োগ করিবে। , বন্তি প্রযুক্ত দ্রব্য মলাঁশয় হইতে 

প্রত্যাগত হইলে রোগীকে স্থুখোদকে স্নান করাইয়। কমি নাশক 

আহার প্রদান করিবে । তদনন্তর শিরীষ ও অপামার্গের রস, অথব। 

কচুর রস মধু-সহযোগে পান করিবে । তীক্ষ কলমিনাশক দ্রব্যই 
ভোজনের পক্ষে প্রশস্ত। কচুর রস, মধু সহযোগে বা পলাঁশ বীজের 
রস বা কন্ক, তও্ুলোদক সহযোগে, পালিদ। পত্র শালিঞ্চ। শাক ব৷ 

স্থরসাঁদিগণের রস, মধু সহযোগে পান করিবে। অশ্বের পুরীষ চূর্ণ 
ব1 বিড়ঙ্গ চূর্ণ, মধু সহযোগে সেবন করিবে । মৃষিকাপর্ণ অর্থাৎ 
ইন্দুরকাণীর পত্র উত্তম রূপে পিষিয়া তৎসহযোগে পিষ্টক প্রস্তত 
করিবে । ' সেই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়] ধান্তান্্ন অন্ুপান করিবে। 

স্থরসাদিগণের কন্ক ও ক্কাথ সহযোগে তৈল পাক করিয়। পান করিবে। 

বিড়ঙ্গ: চূর্ণ ও বিড় কন্ধ উক্ত, তৈল-সহ ভক্ষণ করিবে । অথন! 

সুরসাদিগণের কাথ তিল ভাবিত করিয়! তুন্নিংস্থত তৈল পান 

করিবে । কুকুরে ০থিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ ত্রিফলার কাথে সাতবার. ভাবিত 
করিয়। শ্ধু সহযোগে লেহুনৎপূর্ব্বক আমলকীর রস অন্ুপান করিবে। 
এই প্রণালী-ক্রমে লৌহ চূর্ণ সেবন করিয়া বিভাঁতকী গু হুরীতকীর 

যদ অন্ুপান করিবে । অথব| নাট। করঞ্জার রস মধুষ সহযোগে) বা 
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পিপ্পলী-মুল অলা-মৃত্র সহযোগে পাঁন করিবে । অথবা দধিমস্ত 

সহযোগে সীসক সপ্তাহ ঘর্ষণ করিয়া পান করিবে। পুরীষ-জাঁত এবং 

কফ জাত কৃমি এই সকল প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে । 
মন্তক হৃদয় মুখ নাসিক এ চক্ষু এই সকল স্থানে যে সকল কৃমি 

জন্মে তাহাতে অঞ্জন, নম্ত, অবপীড়ন প্রয়োজ্য । অশ্বের পুরিষের 

রস শুষ্ক করিয়! বিডঙ্গের কাথে পুনঃ পুনঃ ভাঁবিত করিবে। সেই 
চূর্ণ প্রধমনে প্রয়োগ করিবে । এই প্রণালীক্রমে লৌহচূর্ণও প্রয়োজ্য 
কাংস্ত নীল (কাসার কলঙ্কা ) ও তৈল সহযোগে সুরসান্দিগণও নস্তে 

প্রয়োজ্য । রোম-জাঁঠ কৃমির স্থলে ইন্দ্রলুপ্তের বিধি প্রয়োজা | 
দস্তজাত কৃমি রোগ মুখ-রোগ-বিহিত প্রণালী অবলম্বন করিবে। 

রক্তজাত কৃমি রোগে কুষ্টেরন্তাঁয় চিকিৎসা করিবে । সকল প্রকার 

কূলথ কাথ সংযোগে তিক্ত ও কটু রস ভোদ্গন করা হিতকর। ছুগ্ধ 

পানও প্রশস্ত । 

ছপ্ধ (ঘন পাঁক )+ মাংস, ঘ্বৃত, দধি, শাক, অমর মধুর, হিম, 

কৃমিরেগে এই সকল আহার পরিত্যাগ করিবে । 

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। 

উদাবর্ত রোগের চিকিৎস]। 

জীবিতাভিলাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাষু প্রভৃতি পদার্থের উদ্ধ বা অধঃ- 

প্রবৃত্তির বেগ কদাচইসধ।রণ করিবে না। বায়ু, পুরীষ, মৃত্র» জূত্তণ, 
অশ, ক্ষরথু ভগ্ৰারঃ বমন এবং শুক্র প্রভৃতির বেগ ধারণের দ্বার! 

বাষু উর্ধগনত হইয়া এই রোগ জন্মায়, এ কারণ ইহাকে উদ্াবর্ত বলে। 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং শ্বা'শের বেগ ধারণেও এই রোগ জন্মে। ইহা- 

দিগের লক্ষণ এবং চিকিৎস! সংক্ষেপতঃ বল! যাইতেছে । এই রোগ 
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কারণভেদে ত্রয়োদশ প্রকাঁর হইয়া থাকে । অপথ্য ভোজন-জন্যও 

অপর এক প্রকার উদ্াবর্ত জন্মে। . 

আঁ্বান, শৃল, হৃদয়ের উপরোধ (আহার বা! দেহ সঞ্চালনে 

হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন কিছু লাগে বলিয়া! বোধ হয়), শিরোরোগ, 

শ্বাস, অতিশয় ন্গিকা, কাশ, প্রতিষ্তায়, গলদেশে বেদন1, দেহে পিত্ত 

এবং শ্রেম্সার সঞ্চরণ, পুরীষের এককালে অপ্রবৃত্তি বা মুখ হইতে 
নিঃসরণ, অপান বায়ুর বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব ঘটে । আটোপ 

(পকাশয়ে গুড় গুড় শব্দ) শূল, পরিকর্তন (গুদ অর্থাৎ মল নির্গমের 
দ্বারে যেন কর্তন করিতেছে 'এইরূপ পীড়া), বাঁযুর উর্ধগতি, পুরীষের 

অপ্রবৃত্তি বা মুখ হইতে নিঃসরণ, পুরীষের বেগ ধারণে এই সকল 
উপদ্রর ঘটে । কষ্টে অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ, মেঢু, গুদ, বজ্ষণ, মু? 
নাভি, বস্তি অথব1 মুর্ধদেশে আকৃষ্ট অর্থাৎ টেনে ধরার ন্তায় যাতনা 

এবং শূল, মৃত্রবেগধারণে এই সকল উপদ্রব জন্মে। মন্যান্তস্ত, 
গলস্তস্ত, শিরোরোগ এবং মুখ, নাদিকা; চক্ষু ও কর্ণে বাষুজল্ল তীব্র 

রোগ, জুন্তণের বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব জন্মে। আনন্দাশ্র 
হউক বা শোকাশ্র হউক, অশ্রবেগ ধারণ করিলে মস্তকের ভার, তীব্র 

নেত্ররোগ এবং পীনন জন্মে। ক্ষবুর বেগ ধারণে মন্তক; চক্ষঃ 
নাসিক এই সকল স্থানে রোগ জন্মে।. ক ও মুখের পূর্ণতা, 
অতিশয় তোদ; কুজন এবং বাঁযুর গ্রবৃত্তি, ইত্যাদি বাঁযুজন্য বিকার, 
উদগারের বেগ* ধারণে জন্মে। বমনের বেগধারণে কুষ্ঠ, অন্নের 

বিদগ্ধভাঁব, মুত্রাশয়েও মল নির্গম পথে ফুলা ও বেদন। এবং কষ্টে 

মুত্র নিঃসরণ, এই সকল উপদ্রব ঘটে । শুক্রের বেঁগ ধারগ্রে শুক্রাশ্মরী 
ও শুক্র আব প্রভৃতি শুক্র-জাত বিকার জদ্মে। ক্ষুধার বেগ ধারণে 

'ন্র্জাৎ ক্ষুধা কালে আহার নী গ্রিলে তন্জ্রা, অঙ্গমর্দ, অরুচি, শ্রাস্তি 

এবং দৃষ্টির ক্ষীণতা, এই সকল উপদ্রব ঘটে । ক্-শোষু, মুখ-শোষ, 

শ্রবণ-শক্তির রোধ 4এবং হৃদয়দেশে বেদনা, তৃষ্ণার বেগধারণে এই 
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সকল উপদ্রব ঘটে । শ্রান্ত অবস্থায় নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে 

হৃদরোগ মোহ অথবা গুল্ম রোগ জন্মে) জূম্তগঃ অঙ্গমর্দ) দেহ) মস্তক 

ও চস্ষুর জড়তা অথব! তন্ত্রাঃ নিদ্রা বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব 

ঘটে। 

তৃষ্গার্ত, অত্যর্থ ক্রিষ্ট, ক্ষীণ, শুলার্ভ ও পুরীষ বয়ন; উদ্াবর্ত রোগে 

এই সকল লক্ষণ ঘটিলে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে । বায়ুর বিপথে 
গমন প্রযুক্ত এই রোগ জন্মে বলিয়! ৰাফু স্বাভাবিক পথে আনিবার 
নিমিত্ত সকল প্রক্রিয়া এই রোগের পক্ষে সকল খতুতেই বিধেয়। 

অন্তঃপর এই রোগের সামান্ততঃ এবং পৃথক রূপ ক্তিয়া সকল বল! 

যাইতেছে । 

বাযুজন্য উদ্াবর্ত রোগে নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া আস্বাপন 

প্রয়োগ করিবে । পুরীষ-রোধজন্য রোগ হইলে আনাহ রোগের 

প্রক্তিয়া কর্তবা। মুত্র-রোধ-জন্য হইলে সচঙ্গ লবণ ব1 এলাইচ 
সহযোগে বা ছুপ্ধ সহযোগে মদিরা পাঁন করিবে, বা আমলকীর রস 

জল সহযোগে তিন দিন, বা অশ্ব-পুরীষের রস পান করিবে । মাংস 

উপদংশের (চাটনি ) সহিত মধু অগ্ব1 গৌড়িক সীধু পান করিবে । 
দেবদাঁরু, মৃথা, মুর্ধ্বা, হরিদ্রী এবং যষ্টিমধু একত্র যোগে কুল প্রমাণ 
বটা বৃষ্টির জলের.সহিত পান করিবে ।. ছুরালভার রস, কুস্কুমের ক্কাথ 

অথব1 জলের সহিত এর্বারু (কাকুড় বা শশ!) বীজ লবণাক্ত করিয় 
পান করিবে । পঞ্চমূলী সহযোগে পাঁক কর! দ্বুপ্ধ বা দ্রাক্ষারূল পন 

কপ্ধিবে । অশ্বরী-ভেদক যোগ সমস্তও এ স্থলে প্রশ্নোজ্য। অথব। 

মূত্রকুচ্ছ, অধিকাঁরস্থ যোগ সকলও প্রয়ে'গ করা যাইতে পারে । সেই 
সকল যোগ মুত্রাঘাত অধিকারে পরে বলা যাইবে। জুস্তণ-ধারণ 
জন্য রোগে শ্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে । অশ্রু ধারণ-জন্য রেগে 

রোঁগিকে স্বিপ্ধ ও ন্বেদ প্রয়োগ করিয়া! অশ্রু মোক্ষণ করাইবে। 
অথব! ভীক্ষ অঞ্জন, অবপীড়ন, তীক্ষগন্ধ গ্রহণ, বন্দি প্রয়োগ বা তীক্ষ 
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প্রধমন ব। হুরধ্য কিরণে দৃষ্টিপাত দ্বারা ক্ষবরথু (হাচি) প্রবন্তিত করিবে। 
উদগার-রোধ-জন্য উদ্দাবর্ত হইলে €ন্নহ ধুম প্রয়োগ ও সচল লবণ ও 

বাঁজপুরের (টাঁবা! লেবুর) রস সহযোগে সুরা পান করিবে। বমন 

রোধ-জন্য হইলে দোষ অনুসারে স্নেহাদি ক্রিয়া করিবে; অথবা 

ক্ষার ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে । এবং বস্তি-গুদ্ধিকর 

ত্রব্য ও চতুগ্ুণ জল সহযোগে ছঞ্ধ পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে 
প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। শুক্তরোধ-জন্য উদাবর্ত হইলে 

স্ত্রীর সহবাস কর্তব্য । ক্ষুধা-সহন-জন্য রোগে অল্প পরিমাণে স্ষিগ্ধ 

ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন ঝ।রবেণ তৃষা সহা করিয়া রোগ হইলে শীতল 

মন্থ বা যবের মণ্ড পান করিবে। শ্রান্ত অবস্থায় শ্বাস-নিগ্রহ-জন্য 
পীড়া হইলে মাংস রস সহযোগে ভোব্ধন কর্তব্য । নিপ্রা-সহন-জন্য 

পীড়1 হইলে দুগ্ধ পান করিবে এবং প্রিয় কথোপকথনে নিদ্রা যাইবে । 
আধ্মান-জন্য রোগে দোষান্ুসারে চিকিৎসা করিবে । রুক্ষ, কষায়, 

কটু ও তিক্ত ভোজনের দ্বারা কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়। উদীবর্ত 
জন্মায় । তাহাতে বায়ু; মুত্র, পুরীষ, শোণিত, কফ এবং মেদ-বহ। 

শিরা সমূহের মধ্যে বায়ু উর্ধগত হয়। তও্প্রবুক্ত হৃৎ ও বশ্তিদেশে 
শূল, দেহের গৌরব, অরুচি, বায়ু; মূত্র এবং পুরীষের কষ্টে নিঃসরণ, 

শ্বাস, কাশ, প্রতিষ্ঠায়, দাহ, মোহ, বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক।, শিরো- 

রোগ, মন ও শ্রুতির বিভ্রম প্রভৃতি বিবিধ বায়ুন্ধ প্রকোপ জন্য বিকার 

জন্মে । 'এ অবস্থীয় তেল ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগে স্নিপ্ধ করিবে 
এবং স্বেদ ও নিরুঢ বস্তি প্রয়োগ করিবে। দৌষু প্রযুক্ত মল-ভেদ 

হইলে ভোজনান্তেও অন্ুবাসন প্রয়োজ্য। তাহাতেও "শাস্তি না 

হইলে অপ্নিক পরিরমীণে মিপ্ধ করিয়া! স্নেহ-বিরেচন প্রয়োগ করিবে । 

'উক্পানক সহযোগে তেউড়ী, পীঁলু, বমানীচুর্ণ পান করাইবে। হিঙ্ু 
কুষ্ঠ, ব্চ, স্বঞ্জিক্ষার এবং বিড়ঙ্গ উত্তরোত্তর দ্বিগুণিত ক্রিয়া! সেবন 

করাইবে। এই দুইষ্টী যৌগের দ্বারা উদাবর্ত এবং শুল রোগেরও 
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শাস্তি হয়। দেবদার, চিত্রকঃ কুড়, বচ, হরীতকী, পলঙ্কষ1) পুর 

মূল, € অভাবে কুড়) একত্র ম্বোগে ৩২ সের জলে পাক করিয়। 

পাদাবশেষ থাকিতে পান করিবে । মূল! (পুরাতন ), শুী, পুনর্নয।, 
পঞ্চমূলী, শৌদাল একত্র যোগে কাথ প্রস্তত করিয়! সংসহযোগে ঘ্বত 
উদ্দাবর্তে অতি প্রশস্ত । বচ, আতইচ, কুষ্ঠ, হরীতকী, পিপ্পলী 

এবং মুর্ববা, একত্র যোগে উষ্চোদকের সহিত (চূর্ণ বাঁ শক্ক) পান 
করিবে । তিভ লাউয়ের মূল, ময়নাফল, গুড়,চী, আতইচ, বচ, 

কুষ্ঠ, কিণু (স্থুরাবীজ ), চিত্রক, দমভাগে ট্রষ্টোদকের সহিত পান 
করিবে । দেবদারু, চিত্রক, ব্রিফল1, বৃহতী এন্কত্র যোগে. গোঁমৃত্রের 

সহিত পান করিবে । ত্রিফলা ও কণ্টকারী আঢ়ক পরিমিত জলে 
পাক করিয়। * তাহার কাথে এক প্রস্থ যব পাক করিবে । অর্দ প্রস্থ 
থাকিতে নামাইয়! হি সহযোগে পান করিবে । মদন ফল; অলাবু 
বীজ, পিগ্পলী এবং কণ্টকারী, ইহাদিগের চূর্ণ নলের দ্বার! মলাশয়ে 
প্রধমিত করিবে। দস্তী, কমলাগুড়ী, তিতলাউ, চিত্রক, ঘোষা-ফল, 

পিপ্পলী এবং সৈন্ধব লবণ একত্র যোগে গোমৃত্রের সহিত বর্ভী 
প্রস্তত করিবে। এর বর্তা নলদ্ারে প্রবিষ্ট করিবে। এই ছুইটি, 
নিয় লিখিত যোগে শীঘ্ব উদাবর্ভ রোগের শাস্তি হয়। 

ষটপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । 

বিসুচিক! চিকিৎস।। 

অজীর্ণ; আম, ঝিষ্টন্ধ এবং বিদগ্ধ এই চতুর্ব্বিধ ঝাঁরণে বিস্চিকাঃ 
অলসক এবং বিলম্বিক নামক তিন প্রকার রোগ জন্মে। অজীর্ণ 
প্রযুক্ত সি কর্তৃক গাত্র বিদ্ধ হওনের ন্যায় বায়ুজন্য যাতনা হই/প 

* এস্লে ভ্রিফল৷ ও কণ্টকারী পরিমাণ ন। থাকিলেও পরিভাষার নিয়মানুনারে 

জলের পরিমাণ থাকাতেই দ্রব্যের পরিমাণ জানা যায়। 
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বিস্ৃচিক! বলা যায়। শান্্রজ্ঞ পরিণিিতাহারী ব্যক্তির এই রোগ 

কদাচ জন্মে না, অসংযতেন্দ্রির় আহার লোলুপ মুঢ় ব্যক্কিরই জন্মে । 
মূচ্ছ1, অভিসার, বমন, পিপাপা, শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জুস্তণ দাহ, 

বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা) শিরো-বেদনা, কুক্ষিদেশের আনদ্ধ 

ভাব (টেনে থাঁক1, আচ্ছন্ন প্রায় কুজন (গৌ গো শব্দ) বায়ু রুদ্ধ 
হইয়! কুক্ষিদেশে ধাবিত হওন এবং বায়ু পুরীষের কুক্ষিদেশে নিরোধ, 

হিকা এবং উদগার এই সকল ল্রক্গণ হইলে অলদক বল। যাঁয়। 

ভূক্তদ্রব্য কফ ও বাযু কর্তৃক দূষিত হইয়া উর্ধ বা অধোভাগে 
প্রবর্তিত না হুইলে বিলক্কিকা রোগ বলা যায়। ইহ] বর্জনীয় 

আম কর্তৃক আমাশয়ে দিশেষ শ্পীড়া জন্মিলে এবং দোষের সকল 

লক্ষণ-প্রকাশ পাইলে আমজন্য রোগ বলা যায়। 

দন্ত, ওষ্ঠ, নখ, শ্ঠাববর্ণ, অল্প সংজ্ঞা বমন, নেত্র কোষ-মণ্ধ (চক্ষু 

খোলে বসিয়া যাঁওরা ), স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য এই 
গুলি ঘটিলে বিস্থচিক1 রোগীকে পরিত্যাগ করিবে *। রোগ অনাধ্য 

না হইলে পাঞ্চিদ্বিয় দগ্ধ করণ, অগ্নিতাপ এবং তীক্ষ বমন প্রশস্ত । 

অন্ন পরিপাক হইলে লজ্বঘন, পাচন ও বিরেচন প্রয়োজ;। এই 

সকলের দ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে মুন্ছ?, অতিসার প্রভৃতি 
উপদ্রবের শাস্তি হর। ইহাতে,আম্থাপনও গ্রয়োজ্য । 

পূর্বোক্ত সকল রোগেব মপরাপর যোগ বলা যাইতেছে। হ্রীতকী, 

বচ, হিঙ্গু, ইক্সবব,*্রশুন, সচল লবণ, শ্যাতইচ, এই সকলের চূর্ণ 

ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে" অজীর্ণ, শৃপ, বিস্থচিকা ও অরুচির 

শান্ত হয়। অগ্রবা ক্টারাগদ (বিষ চিকিৎসায়প্ররষ্টব্য) ব। বিট্লবণ 
কিন্বা প্রচুর পরিমাণে গুড় সহযোগে সর্প মগব1 সৈম্ধন, হি; 
বইজপুর, ঘ্বত, ত্রিফলা পক ত্রি€টু*- একত্র অন্লরস সহযোগে অথবা 

* বিশ্বচিকাই ওলাউঠা রোগ ওলাউঠা রোগে এই লক্ষণ গুলি ঘটিলে রোগীকে 

কদাচই বাঁচিতে দেখা যায় ন!। 

৩৯ 
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্হীক্ষীর (মনসার আটা) মিশ্রিত ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ সহযোগে 
পান করিবে। অথবা বাঁতব্যাধি চিকিৎসার অন্তর্গত কল্যাণ লবণ 
বা পিপ্ললী, যমানী এবং অপামার্গ অথব1 তুল্য পরিমাণে পিপ্পলী 
এবং দস্তী বা যোষালতার রস ও দস্তী সহযোগে পিপ্পলীর কন্ক 

ব শুঠীত্র কন্বযুক্ত পিপ্ললীর কন্ক উঞ্জণোদকের সঙ্গিত পান করিবে। 

ত্রিকটু, নাটাফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং পিপ্ললীমূল সমভাগে 

টাঁবালেবুর রসে মর্দন পুর্ব্বক ছায়! শুফ,করিয়। গুটিকা প্রস্তত করিবে। 

ইহার অঞ্জনে বিস্থচিকার শাস্তি হয়। সম্যক রূপে বাস্ত বিরেচিত 

বা লক্তিবত হইলে এবং সম্যক ক্ষুধা হইলে পাচনীয়.ও অগ্নিকর 

পেয়। (যব প্রভৃতির ) পান করাইবে। 

কুপিত বায়ু কর্তক আম অথবা পুরীষ সঞ্চিত হইয়! বদ্ধ হইলে 

এবং আপন! হুইতে নির্গত ন। হইলে আনাঁহ রোগ 'বলা যায়। 

আঁনাহ রোগ আম-জন্ত হইলে তৃষ্ণ।, প্রতিশ্তায়, শিরোদাঁহ, আমা- 

শয়ে শূল ও ভার), বমনেচ্ছা, উদশারের ব্যাঘাত (উদগার সম্যক 

রূপে নির্গত না হওয়া), কটি, পৃষ্ঠ, পুরীষ ও মূত্রের স্তব্ধ ভাঁব, শূল 
মুচ্ছ?, পুরীষবমন, শ্বাস এবং অলসক রোগের পূর্বোক্ত সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। 

এ স্থলে পুরীষ-জন্ত আনাহ রোগ হইলে ও পুরীষ বমন না হইলে, 

শ্বেদ ও পাচনীয় দ্রব্যের দ্বার! অগ্রে আমের পরিপাক করিবে । 

বিস্ৃচিকা রোঁগে যে সকল বিরেচক দ্রব্য বল! হইয়:ছে সেই সকল 

দ্রব্য মহিষ, ছাগ, মেষ, হস্তী ও গে ইহাদিগের মুত্রে ভাবিত করিয়া 
ব্তী নির্মাণ করিখে। রোগীকে স্বেদ শ্রীয়োগ করিয়া পায়ুরন্ধে 
নল প্রবিষ্ট করিয়া এ বর্তীর চূর্ণ তদ্বারা প্রধমিত করিবে । উদ্ধীধো- 

ভাগশোধনকর দ্রব্য (শোধনী বর্গ দ্রষ্টধ্য) গোমূত্রে পাক করিয়া 

সেই ক্কাথ ও তাহার অদ্ধেক মূত্র একত্র মধু সংযোগ করিয়া নিরূট 

বস্তি প্রয়োগ করিবে | লবণযেগে তেউড়ী সেবন করাইয়া বিরেচনের 
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প্রণ'লী অবলম্বন করিবে । অথণা-পূর্বোক্ত সকল দ্রব্যের সহযোগে 

তৈল পাঁক করিয়! অন্থবাঁপনে প্রয়োগ করিবে । 

সপ্তপঞ্চাশভম অধ্যায় । 

অরোচক রোগের চিকিৎস]। 

চিন্ত-বিপর্ধায় হেতু দোষ ভিন্ন রূপে না পরস্পর মিলিত হইয়! 

হৃদয়ে গাঁ়রূপে ব্যাপ্ত হইলে অন্নে অরুচি জন্মে। অরুচি পঞ্চবিধ। 

জদি-শুল এবং মুখের বৈরস্ত, এই ছুইটা বায়ু-জন্ত অরুচির লক্ষণ । 

হদয়ে দাহ, চোষ, মুখের তিক্ততা, মৃচ্ছ1 এবং তৃষ্ণা এই গুলি পিস্ত- 
জন্য অরুচির লক্ষণ । কণ্ড,+ গুরুত1, কফজ্রাব, দেহের অবসাদ, তন্ত্র 

এবং মুখের মধুরত1, এই গুলি শ্রেশ্জন্ত অরোচকের লক্ষণ । ভ্রিদোষ- 

জন্য হইলে হৃদয়ে বায়ু, পিত্বঃ কফের বহুতর লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
রাগ, শোঁক,ভয়, মনের বিপ্লব এবং অশুচি দর্শন, এই সকল কারণেও 

অঞ্চি জন্মে । 

বায়ুজন্য অরুচি হইলে জলের সহিত বচের চূর্ণ পান করিয়! বমন 
করিবে । তদনন্তর পিপ্পলী, বিড়ঙ্গঃ যবক্ষার, হরেণু, বামনহাটা, 

রাঙ্গা, এলাইচ, হিঙ্কু, সৈন্ধব এবং শুগ্ী ইহাদিগের চূর্ণ, ঘ্বত, সুর! 

বা উঞ্ণ জলের গ্রহিত পান করিবে । পিত্-জন্ঠ হইলে মধুর গুড়োদক 
পান করিয়া বমন করিবে। তদনন্তর সৈন্ধবঃ চিনি, মধু ও দ্বত 

একত্র সেবন করিবে । কফ-জন্ত হইলে নিজ্বোদক পান করি! 
বমন করিবে। কুদনন্তর যমানীনুর্ণ অথবা বাধু-জন্য অরোচকে 

পৃর্বো্ত *ুর্ণ পিয়ালের রষ্চ ও মধু সহযোগে পান করিবে । ত্রিদোঁষ 
জন্য হইলে পুর্বোক্ত সকল যোগেই প্রয়োগ করিবে । 

দ্রাক্ষা, পটোল্, বিট্লবণ১ বেত্র-করীর (বেতের খ্ডগ।)) নিশ্; 



৪৬০ স্রশ্রুত | 

মুর্ববা, অভয়া-হরীত কী, বিভীতকী,,বদর, আমলকী, দেবদাঁরু, পিয়াল 

বীজ, করঞ্জ বীজ এই সকল একত্র গোমৃত্র যোগে লেহ প্রস্তৃত করিবে। 

সুখা, বচ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রাঃ ভার্গী (বামনহাটা ), কুষ্ট, 

ুর্বা এই সকল একত্র যোগে মেষ মৃত্রে পিষিয়া হস্তী-মূত্র সহযোগে 
পাক করিবে । এই কয়েকটা যোগের দ্বারা গুল, অরুচি, শ্বাস এবং 
হদ্রোগের উপশম হয় । 

অরুচিরোগে অভ্যস্ত স্বদেশ-জাঁত মূল, ফল, ষাড়ব প্রভৃতি বিবিধ 

প্রকার ভক্ষ্য ও পানীয় এবং লঘুঃ রুক্ষ, মনের প্রীতিকর সকল দ্রব্য 

ভক্ষণ ও পান করিবে । ত্রিকটু, হরিদ্রা, ত্রিফল! এবং যবশুক এই 
সকলের চূর্ণ, অথব! অন্তান্য তিক্ত বা কটু দ্রব্য চূর্ণ মধু সহযোগে 
মুখধাঁবনে ব্যবহার করিবে। মুস্তাঁদি বা আরপ্বধাদি গণের কাথ মধুঃ 

মুত্র, আসব, গুড়, এবং ক্ষার আসব এই সকল দ্রব্যে বিবিধ লেহ 
প্রস্তুত করিয়! সেবন করিবে । এই সকল যোগের দ্বারায় কফ ও 
বাতি-জন্য অরুচির শান্তি হয়। 

অস্টপঞ্চাঁশভ্ম অধ্যায়। 

মুত্রাঘধাত রোগের চিকিৎসা । 

বাতকুগুলী, বাঁতাষ্টিলা, বাতবস্তি, মৃত্রাতীত, মূত্রজঠর, মৃত্রোৎসঙ্গ, 

মত্রক্ষয়ঃ মুত্রগ্রন্থি, মৃত্রশুঞ্, উষ্তবাত এবং ছুই প্রকারু মুত্রোকসাদ 

রোগ, মৃত্রাঘাত রোগ এই দ্বাদশ 'প্রকার। 
রুক্ষ বা বেগের 'ব্যাঘাত জন্য বায়ু বিগুণিত হইয়া! বন্তিদেশে 

কুগুলাকারে থাকে । তজ্জন্য মূত্র রোধ হইয়া বৃস্তিদেশে বেদম! 
জন্মে অথব। যাঁতন। সহকারে অন্ন অল্প মুর নিঃসরণ হয়, এই হুদার্ণ 
রোগকে বাতকুণ্ডলী বলে। মলদ্বার এবং বস্তিদেশে বায়ু আশ্রঞন 

করিলে অগ্টালার ন্যায় কঠিন ও অচল গ্রন্থি জন্মে; ইহাকে বাতাষ্টীল! 



সশ্রচ্ত। ৪৬১ 

বলে। মুত্রবেগ ধারণ করিলে, বস্তিগত বায়ু কর্তৃক বস্তির মুখ রুদ্ধ 

হইয়! মুত্ররে।ধ হয় এব১ বস্তি ও কুক্ষিদেশে পীড়া জন্মে। এই কষ্ট- 
সাধ্য রোগকে বাতবন্তি বলে। মুত্রবেগ ধারণ করিয়া! পুনব্বার 

ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, অতি কষ্টে অল্পে অল্পে অথব1 প্রবাহ- 
ভাবে পুনঃ পুনঃ ল্লিঃসরণ হয়_-ইহাকে মুত্রাতীত বলে। মৃত্রবেগ 
বিহত হুইলে (নিঃসরণ হইবার কালে বাধা পাইলে) অপান বারু 

কুপিত হইয়। উদর বায়ু পুর্ণ হয়, তজ্জন্ত নাভির অধোভাঁগে আখ্ান 

ও তীব্র বেদনা জন্দে- ইহাকে মৃত্রজঠর বলে। প্রবৃত্ত মৃত্র বন্তিদেশ 
মুত্রনাল, বা মণিতে বদ্ধ হইয়া প্রবাহিত ভাবে অল্পে অল্পে রক্তের 

সহিত নিসঃরণ হয় এবং তাছাতে যাতন। থাকে নাও থাকে। 

ইহাকে মৃত্রোৎ্সঙ্গ বলে--কুপিত বায়ু জন্য জন্মে। কুক্ষ ও ক্লান্ত-দেহ 
ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু কর্তৃক দাহ ও বেদনাধুক্ত 

কষ্টসাধ্য মুত্রক্ষয় রোগ জন্মে। বস্তি মুখের অভ্যন্তরে অশ্মরির লক্ষণ 

বিশিষ্ট বেদন। যুক্ত বৃত্তাকার ক্ষুদ্র গ্রন্থি জন্মিলে এবং তাহ। নির্গত 
ন। হুইয়! মৃত্রপথ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে, মুত্রগ্রন্থি রোগ বল। যায়। 
ইহ বেদন। প্রভৃতি যন্ত্রণার দ্বার জাঁন| ঘায়। মুত্রবেগ উপস্থিত 

কালে মৈথুন আচরণ করিলে সহসা রেতযুক্ত মুত্র নিঃসরণ হয়। 

অথবা মৃত্র.নিংসরণের পূর্বে বা.পরে ভন্মোদকের ন্যায় মুত্র নির্গত 

হয়। ব্যায়াম, পথশ্রম ও আতপ কর্তৃক পিতু কুপিত হইয়া বস্তিদেশে 

গমন পূর্বক * বাযুব্র দ্বার আবৃত হয়। ততকর্তৃক বস্তি, মেদ্ু ও 

মলদ্বার দগ্ধ হইয়া! হরিদ্র বর্ণ মুত্র'কষ্টে নিঃসরণ হর, তাহাতে রক্ত 
থাকে, নাও থক । 

নির্মল পীতবর্ণ মুব্র দাহ সহকারে বহলভাবে নির্গত হয় এবং শুষ্ক 
সইলে গোরচনার ন্যায়* বর্ণ হয়।* ইহাকে পিত্তজন্ মুত্রোকসাঁদ 
বলে। পিচ্ছিল, গাঢ়, শ্বেতবর্ণ মূত্র কষ্টে নির্গত হইলে কফজন্ 
মুত্রোকসাদ বরে ॥, 



৪৬২ স্বশ্রুত । 

কষায়, কক্ক; ঘ্বত, ভক্ষ্যঃ লেহ, পেক়্, ভাঁর মধু আসব, শ্বেদ, 
বন্ি) উত্তর বস্তি এই সমস্ত বিধান করিবে। অশ্মরী নাশক এবং 
মূত্রজন্ত উদ্দাবর্তের যোগ সকলও প্র/য়াজ্য । 

এর্বার বীজের ছুই তোলা পরিমিত কন্ক, সৈন্ধব ও ধান্তাস়্ 

সহযোগে পান করিলে মুত্রকৃচ্ছ, নিবৃত্ত হয় । মুত্রকচ্ছষ রোগে সচল 
লবণ সহযোগে সুরা বা মধুযুক্ত মাংসের উপদংশ (চাটনি) বোগে 

গুড়জাত সুরা, পান করিবে । অগা মধুদ্রক পর্যধিত করিয়া! 
রাঁখিবে, প্রাতঃকালে দুই তোলা কুস্কুম তৎসহযোগে পান 
করিবে । দাড়িমের রস, সৈন্ধব এবং প্রচুর পরিমাণে এলাইচ, 
জীরক ও শুগ্ঠী সহযোগে সুরা পান 'করিবে। পৃথকপর্ণাদি বর্গের * 

ও গোক্ষুরির মূল অর্দাপ্রস্থ জল এবং মুলর চতুগ্ুণ ছুপ্ধ. একত্র পাঁক 

করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে শীতল হইলে চিনী ও মধুষোগে পান 
করিবে । ইহ! দ্বারা বায়ু পিত্ত-জন্য মুত্রাঘাত নিবৃত্ত হয়। গর্দভ ও 
অশ্বের বিষ্ঠা বন্ত্রে নিম্পীড়িত করিয়। কুড়ব পরিগিত রস পান করিলে 

মূত্র রোগের শাস্তি হয়। মুখা, অভয়াহরীতকী , দেবদার, মুর্বামূল, 

মৌল ও দ্রাঁক্ষা ইহাদিগের ছুই তোলা পরিমিত কন্ক জল সহযোগে 

পাঁন করিবে । অথব। পর্যযষিত শীতল বারি পাঁন করিবে । কুড়ব 

পরিমিত (৩২ তোলা) কণ্টকারীর রস অথবা কন্ক মধু. সহযোগে, 

আমলকীর রস কুড়র পরিনাণে অথবা আমগলকীর রস বা শীতল 
তুলোদক সহযোগে ছোট এলাইচ পিষিয়া পান. করিবে । তালের 

নূতন মূল, সসার জল সহযোগে রূপা ভস্ম ও কর্কট, পান করিবে.। 

মধুর দ্রব্য সহযোগে ছুপ্ধ পাক করিয়। ঘ্বত, মিশ্রিত. করিয়া পান 

করিবে । ইহাতে মৃন্রদোৰ ও শুরুদোষ নিবৃত্ত 'হয়। বেড়েলা, 
গোস্ষুরী, ক্রৌন্যাস্থি, কুলথ কলাই, বংশশুল; দেবদারু, চিতে মুল এন 
আমলকী বীজ) সরা সহযোগে ইহ!দিগের কন্ধ পান করিবে । ইহার 
০: সি ০০৯৯৬ শ 
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দ্বারা মৃত্রদৌষের শাস্তি এবং অশ্বরী শোধিত হয়। পাটল| বৃক্ষের 
ক্ষার সপ্তবার পরিশূত করিয়া তৈল. সংযোগে পান করিবে । নল, 

ইচ্ছু, কুশ, পাথর-কেডড়, সলা বীজ, কীকুড় বীজ, ছুগ্ধে পরিধৃত করিয়। 
বত সহযোগে পান করিবে । পাটল1, যবশুক, পালিতামাদার, তিল 

এই সকলের ক্ীকেদক সহযোগে গুড়ত্বক্, এলাইচ এবং ত্রিকটু চূর্ণ 
পান করিবে । অথব! এঁ সকল চূর্ণ প্রত্যেকে গুড়ের সহিত মিশ্রিত 
করিয়। লেহন করিবে ।  * 

অতঃপর মুত্রদোষের, হিতকর ক্রম বল! যাইতেছে | স্নেহ স্বেদ 

প্রয়োগ করিয়া পরে বিরেচনি করাইবে। তদনন্তর দেহ সংশোধিত 
হইলে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীসংসর্গের আতিশয্যে শোণিত 

নিঃসরণ হইলে জ্্রী-সংসর্গে নিবৃত্ত হইবে এবং বুংহণীয়, অর্থাৎ দেহের 

পুষ্টিকর বিধান অবলম্বন করিবে । অর্ধ পাত্র মধু, এক পাত্র ক্ষীর, 
ঘ্বত, আঁলকুশী বীজ, তিন্বকলোধ, পিপ্পলী চুণ একত্র যোগে অর্ধ ছাগ, 
দববীর দ্বারা মথিত করিয়৷ তাঁহার পাণিতল পরিমিত চূর্ণ লেহন 

করিয়া পরে ছুপ্ধ পান করিবে। বেড়েলা, কুলের আঁটি, যষ্টিমধু; 
গোক্ষুরী, শতমূলী, মৃণাল, কেগুর;, কুলথ কলাই, মহাশতমুলী, 

শালপাণী, পারুল, চাকুলিয়, পীতবেড়েলা, ভূমিকুম্মা্ড এবং বৃংহণীল্ 

গণ, (কাকোন্যাদি গণ), এই সকল দ্রব্য সমভাগ চতুগ্ুণ ছুগ্ধ 

এবং তুল। প€রমাগ. গুড় একত্র পাক করিয়া ৩৪ সের. পরিমাণ থাকিতে 
বস্ত্রপুত.করিয়া*ততসুবোগে অষ্ট সের গ্বত পাক করিবে । পাক সিন্ধ 

হইলে ছুই সের পরিমাণ মধু গিশ্রিত করিয়া! কলসী মধ্যে রাখিবে । 

এই দ্বতের দ্বার সকলপ্প্রকার মুত্রদেষ, শেোণিত” দেষ, এবন্ধ্যা দোষ 
এবং যোনেদোষ নিবৃত্ত হয়। ্ 



উনষস্তিতম' অধ্যায়। 

মুত্রদোবের চিকিৎসা | 
বায়ু, পিত্ব, কফ, সন্নিপাত, অভিঘাত, অশ্বরী এবং শর্করা এই 

অষ্টবিধ কারণে মৃত্রদোষ জন্মে । কোষ, মৃত্রনালী এবং বস্তি পীড়িত 
করিয়া কষ্ট সহকারে অল্পে অল্পে মূত্র নিঃসরণ হুইলে বায়ু-জন্ত 
মুত্রাধাত বলা যায়। হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ মুত্র, কোষ, মুত্রনালী এবং 

বস্তিদেশ যেন দগ্ধ করিয়া নিঃসরণ হইলে পিত্ত-জন্ত মুত্রদোষ বল! 
যায়। কোষ, মুত্রনালী এবং বন্তিদেশের'ভার, লোমহর্ষণ এবং সপ, 
শুরু ও অন্ুষ্ণ মূত্র নিঃসরণ এই গুলি শ্রেম্স-জন্য মুত্রদোৌষের লক্ষণ । 
দাহ ও শীত অনুভব, মুহুমুঃ নান! বর্ণের মুত্র নিঃসরণ, তমো. ভাব 
এবং মূত্র নিঃদরণে কষ্ট এই গুলি সান্নিপাতিক মুত্রদোষের লক্ষণ। 
মৃত্রবাহী-শ্োত-পথ ক্ষত ব। অভিহত হইলে অত্যর্থ বেদনাযুক্ত 

মুত্রাঘাত জন্মে তাহাতে বাত-বন্তি রোগের ন্যায় সকল লক্ষণ প্রকাশ 

পায় | পুরীষের বেগ বিহত হইলে বাঁযু বিগুণ হয় তজ্জন্য উদর 
আখ্বান হয় এবং শূল সহকারে মূত্ররোধ হয়। অশ্মরী-জন্য এক 

প্রকার মৃত্রাঘাত ক্বোগ জন্মে। শর্করা এবং অশ্মরীর উৎপত্তির কারণ 
একই প্রকার। তবে ভেদ এই মে শর্কর] পিন্ত কর্তৃক.পাক হুইয়! 
বায়ুর দ্বার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে খণ্ডিত হয় এবং শ্লেছ। কর্তৃক তাহার 

অবয়ব নিশ্মিত হয়। শর্করা-জন্য মুত্রাঘাত রোগে হুৎপীড়া, কম্প, 

কুক্ষিদেশে শূল এবং অগ্রিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে 
সুচ্ছ? এবং.মৃত্রাঘাত্ত জন্মে । মুত্রনাঙীর মুখ-স্থিত ক্ষুত্র শর্করা খও 
সকল নির্গত হইপে যাবৎ অন্য সকল খণ্ড মুত্রনাদীর মুখে উপস্থিত 
ন। হয় তাবৎ বেদন] শাম্য থাঁকৈ। 

অতঃপর অষ্ট প্রকার মৃত্রদোষের চিকিৎসা বল] যাইতেছে। 
অশ্মপী-জন্য মুত্রদোষে দৌষানগুসারে চিকিৎসা, এবং ম্নেহাদিক্রিয়। 
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কর্তব্য । গোক্ষুরীঃ পাথর কৌড়, শুগৃগুলু, হবুষ, কণ্টকারী, বেড়েলা; 
শতমূলী, রা্না, বরুণ, গিরিকর্ণিক1, এবং বিদারিগন্ধাদিগণ সহযোগে 

ত্ৈরৈত ঘ্বত বা তৈল পাক করিম! পাঁন বা অন্ুবাসন অথব। উত্তর 

বস্তি প্রয়োগ করিবে । এইটির দ্বার! বাত-জন্য মুত্রকচ্ছের শাস্তি হয়। 
গোক্ষুরীর রসে গুড়, ক্ষার এবং শুঙী যোগ তৈল পাক করিয়াও 

পূর্বোক্ত প্রাকারে প্রয়োগ করা যাইতে পরে । পিত্ত-জন্য মূত্ররুচ্ছ, 

রোগে পঞ্চতৃণ, উৎপলাদি; .কাকোল্যাদি এবং ন্যগ্রোধাদি গণ 

সহযোগে ঘ্বত পাক করিয়া তৎসহযে।গে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে । 

এই সকল দ্রব্য এবং ইন্ষুস্, ছপ্ধ ও দ্রান্সা রস সহযোগে স্নেহ পাক 
করিয়! ভ্রিবিধ বস্তি কাধ্যে প্রয়োগ করা যায়। রান্না, গুগ্গুলু, 

মুস্তাদি গণ এবং বরুণাদি গণ এই সকল সহযোগে পাক করা তৈল 
এবং যবাগু কফ-জন্য মূত্রকুচ্ছ, রোগে হিতকর। কাঁকডুমুর, 

শ্বেতপুনর্নবা, কুশ, অশ্মভেদ এই দকলের সার চূর্ণ জল সহযোগে 
অথবা স্থরা, ইক্ষুরন ও কুশের জল পান করিলে মূত্রক্ুচ্ছের যাতনার 

শান্তি হয়। অভিঘাত জন্য মুর্রকচ্ছ, জন্মিলে সদ্যব্রণের ন্যায় 

চিকিৎসা করিবে । এই রোগে বায়ু শাস্তিকর ক্রিয়াই কর্তব্য । স্থোদ, 

অবগাহ, অভ্যঙ্গ, বস্তি, চূর্ণক্রিয়! প্রয়োজ্য। অশ্মপী জন্য এবং 

শর্কর1 জন্য মৃত্রকৃচ্ছ, রোগের চিকিৎসা এঁ ছুই রোগের অধিকারে 
বল! হইয়াছে। 

ষটিতম অধ্যায় । 
২২৮2 

অমানুষিক রোগের চিকিৎসা । 

্ পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে ক্ষত এবং আতুর রোগিকে নিশ।চর 

হইতে সর্বদা রক্ষা কর! কর্তব্য। এক্ষণে তাহ বিস্তীর পূর্বক বল! 
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যাইতেছে । রোগির ক্রিয়ার গুহাতা, বিষমত! অমানুষিকতা এবং 

সহিঞ্ণুতা থাকিলে গ্রহ বলা যায়। অসংখ্য গ্রহ এবং গ্রহাধিপতিগণ 

অশুচি, অমুর্য্যাদক, ক্ষত হউক বা ন1! হউক লোকের হিংসাকানী, 
এবং হিংসার্থ বা সৎ্কারাভিলাষে ভ্রমণ করে। ইহারা বিবিধাকার 

হইয়াও আট প্রকাঁয়ে বিভক্ত । দেব, অস্তুর, গন্ধ যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, 

ভুঙ্গ এবং পিশাচ এই অষ্ট প্রকার । 

সস্তপ্ট শুচি, গন্ধমাল্যে প্রবৃত্তি, ত্ক্দ্রাহীন, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষী, 

তেজস্বী, স্থির দৃষ্টি, বর প্রদাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠাশীল, এই গুলি দেঁবগ্রহাবিষ্টের 

লক্ষণ। ধর্মাক্ত, দ্বিজ গুরু দেবতার দোষ বক্তা, কুটিল-নেত্র, নির্ভগ্ন, 

বিষম দৃষ্টি অন্ন পানে অসন্তপষট দুষ্ট বুদ্ধি, এই গুলি অস্থুর গ্রহাবষ্টের 
লক্ষণ। হৃষ্টমনা নদীতীর ব৷ বনাস্তচারী, শুদ্ধাচারী, গীত গন্ধ ও মাল্য 

প্রিয়, নৃত্য ও হাস্তশীল এবং মনোহর মুছু শব্ষকারী, এই গুলি 
গন্ধর্বাবিষ্টের লক্ষণ ৷ তাম্রাক্ষ, মনোহর দেহ, রক্ত-বস্ত্রধারী, গম্ভীর, 

চঞ্চল, অল্লভাষী, সহিষ্ণু, তেজস্বী এবং কাহাকে কিদান করিব এই 
রূপ কথন, এই গুলি ষক্ষ গ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। কুশ প্রভৃতি সংস্তরণের 
উপর পিগ্ু নির্ীণ বা জল প্রদান, শাম্তমন1, অপসব্য-ৰস্ত্র (দক্ষিণ স্বন্ধে 

উত্তরীয় ধারণ) এবং মাংস, তিল, গুড় ও পায়সে অভিলাষ, এই গুলি 

পিতৃগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ । ভূমিতে কখন কখন সর্পের ন্যায় প্রসর্রণ করা, 

জিহ্ব। দ্বার! স্যক্কণী লেহন করা, নিদ্রাশীল এবং গুড়, মধু, ছুপ্ধী ও 

পায়সে অভিলাষ, এ গুলি ভূজগ্গ গ্রহাবিষ্টের লক্ষণ । ম!/ংস, রক্ত এবং 

বিবিধ প্রকার স্থুরাতে অভিলাধী, নির্লজ্জ, চঞ্চল, মিষ্,র, শূর 

ক্রোধশীল, বিপুল বলণালী, নিশা-বিহারী এবং ০ শৌচদ্বেষী, ্ গুলি 

রক্ষগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ । উদ্ধন্ত, কৃ, কর্কশ, সর্ব! প্রুলাগী, ুরগন্ধ-ঘুক্ত, 

অশুচি, চঞ্চল, বহুভোন্ী, বিজনন্থান ও শীতল জলে প্রিয়, রত্রিচারী, 

কুপ্রবৃত্তিতে, ভ্রমণ এবং রোদন এই গুলি পিশাচাবিষ্টের লক্ষণ। 
লাক্ষ ক্রুতগতি, 'আাত্ম-ফেন-লেহী, নিদ্রালু, পতনশীল, কম্পিত; পর্বত, 
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বৃক্ষ, হস্তী প্রভৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া সংস্থষ্ট ন] হয়, তাহাকে 
বার্ধকাবিষ্ট বল। যায়। 

*দেবগ্রহ পৌর্ণমাসীতে, অস্থুরগ্রহ দিবাঁরাত্রির সন্ধিকালেঁ, গন্ধরবরগ্রহু 
অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপদে, পিতৃগ্রহ কুষ্ণপক্ষে, তুঙ্জলগ্রহ পঞ্চমীতে, 
রক্ষগ্রহ নিশাকাঞ্ো এবং পিশাচগ্রহ চত্রর্দশীতে আবিষ্ট হয়। 

দর্পণাদিতে যে রূপ ছায়া, প্রাণীদেহে যে রূপ শীতোষ্ঞ) সুর্য কাস্ত 

মণিতে যে রূপ ক্ুর্ধারশ্মি এবং দেহে যে রূপ জীব অলক্ষিত ভাবে 

প্রবেশ করে, গ্রহগণও ,সেই রূপে শরীর মধ্ো প্রবেশ করে। তীব্র 

তপন্তা, দান, ব্রত, ধর্ম, নিয়ম এবং সত্য গ্রহদিগের স্বভাব অন্বেষণে 
এই সমন্ত বা কিয়দংশ বা বিপরীত গুণ দৃষ্ত হয়। ঘেই সকল কদাচ 
মনুষ্্যের সংবিষ্ট বা আবিষ্ট হয় না, আবিষ্ট হয় বলিয়া! যাহারা বলে 

তাহার! ভূতবিদ্যা বিষয়ে অনভিজ্ঞ । রক্ত-মাঁংস-বসাভোজী, ভীমদর্শন, 

নিশাচারীও তাহাদ্দিগের কোটি, সহস্র, অধুন্ত, পদ্ম, সংখ্যক পরিচান্বক- 
মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়। 

এ সকল নিশাচর মধ্যে যাহার দেবগণ সংস্যত, দেবতার সত্ত্ব, 
তসর্গ হেতু তাহাদিগকে দেবাংশ বলিয়া জানিবে। সেই সকল 

শুচিধীল দেবগ্রহকে দেবতার ন্যাঁয় নমস্কার ও তাহাদিগের নিকট 

প্রার্থনা করিবে । তাহার! দির্যভাঁৰ ধারণ করিয়। হিংসার্থ বিচরণ 

করে বলিয়! তাহাদিগকে ভূত বল! যায়। অতএব তাহাদিগের এই 

চিকিৎস1 বিদ্যাঁকে ভূত বিদ্যা বলে। তাহাদিগের শান্তি জন্য একাগ্র- 

মনে নিয়মিত জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে । এবং রক্বর্ণ গন্ধ- 

মাল্য, মধু দ্বত,সকল গ্লকার ভক্ষ্য দ্রব্য, বস্ত্র, স্মিদ্য, মাংস, রুধির, 
ুগ্ধ প্রভৃতি যাহার যাই! অভীষ্ট তাহাকে সেই রূপ প্রদান করিবে । 

ন্যুহারা টিবাভাগে মনুষোষ্ি গুহিংস। করে তাঁহাদিগের দিবাভাগেই 

বলি প্রদান করিবে । দেবগ্রহ.হইলে দেবতার গৃহে হেম করিয়া 

বলি প্রদান করিবে্অস্ুুর গ্রহকে যথাকালে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে শ্চত্বরেঃ 
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রাক্ষস গ্রহকে ভীষণ বনে ঝ! চন্তষ্পথে, পিশাঁচের শৃন্যগৃহে, ভূতবিদ্য। 
দর্শিত মন্ত্র পাঁঠ পূর্বক বলি প্রদান করিবে। যদি তাহাতে নিবুত্তি 
ন। হয় নিম্ন লিখিত যোগ সমস্ত প্রয়োগ করিবে। ছাগল, ভন্পুক, 
শল্যক, উলুক ইহা'দিগের চর্ম, রোম, হিন্ু, ছাগমূত্র একত্র যোগে 

ধুম প্রয়োগ করিবে । ইহাতে বলবান্ গ্রহেরও শান্তি হয়। গোধা, 
নকুল, মার্জীর ও ভন্গুকের পিত্ত সহযোগে গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, 
আমলকী এবং সর্ষপ ভাঁবিত করিয়া নম্ত অভ্যঙ্গ এবং সেচনে প্রয়োগ 

করিবে । গর্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, উলুক, করভ, কুক্কুর, শৃগাঁল, গৃধ এবং 

বরাহের পুবীষ, ছাগমুত্রে পেষণ করিয়া তৎসহযোগে তৈল পাক 

করিবে। সেই তৈল পূর্বের ন্যাঁয় নম্তাদিতে প্রয়োগ করিবে। 
শিরীষ বীজ, লশুন, শুঠী, শ্বেত সর্প, চ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিপ্রা, কটুকী, 
ছণগমৃত্রে পিষিয়! বর্ডী নির্মাণ পূর্র্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া পিত্ত সহ- 
যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । নাট! করঞ্জার ফল, ত্রিকটু, সোন' 

ও বিন্ব বৃক্ষের মূল, হুরিদ্রা এবং দাঁরু হরিদ্রাএকত্র যোগে বর্তি নির্ম্মীণ 
পূর্বক পিত্ত সহযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে । সৈন্ধৰ, কটুকী, 
হি, হরীতকী, বচ; ছাগমূত্রে পিষিবে। যে কোন গ্রহ হউক শাস্তি 
না! হইলে ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে । পুরাঁণ ঘ্বৃত, লশুন, 
হিন্গু, শ্বেত সর্ধপ, বচ, গোলোমী (বচ বিশেষ ), অজলোমী (শৃকশিশ্বী 
বৃক্ষ ), শেফাঁলিকা, দটামাংসী, শাল্সলী, সর্পগন্ধা, কাণ, বিষাণিকা 
( মেষশূঙগী ), খধ্যপ্রোক্তা ( শতমূলী ), হরীতলী, অর্কমূল, ত্রিকটু- 

লতা! (প্রিয়ছ্ু), অঞ্জন, শ্রোতাঞ্জন, নৈপালী, হরিতাল এবং অপরাপর 
রক্ষোন্ন যে সকল দ্রব্য আছে তাহাও গ্রহণ করিবে, এবং সিংহ, 
ব্যাস, ভন্গুক, বিড়াঁল, হস্তী, অশ্ব; গে, কুকুর, শপ্যক, গ্রোধা, উষ্ঈ, 
নকুল এই .সকলের পুরীষ, ত্বকৃ, রোঁম,' বসা, মুত্র, রক্ত. পিত্ত, নর্থ 
প্রভৃতি এই বুর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল, ঘ্বত পান, অভ্যঙগ, 

 অবপীড়, অঞ্চন, এবং পরিষেচনার্থ গুটিকা, কাথ » চূর্ণ গ্রস্তত করিবে, 
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সুপ চু করিয়া! প্রদেহে গ্রয়োগ করিবে । যে সকল মানসিক বিকার 

আরোগ্য ন! হয় তাহা এই ম্নেহাদি ক্রমের দ্বারা আরোগ্য হয়। 

দেবগ্রহের স্থলে অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচ গ্রহ ভিন্ন 

অন্য গ্রহের স্থলে প্রতিকূল আচরণ করিবে ন৷ তাহ! হইলে তুম্ধ 

হুইয়! বৈদ্য এবং আতুর উভয়কেই হুনন করে। হিতাহিত বিধি 
বিবেচন। করিয়া চিকিৎসা! করিলে বিপুল যশঃ ও সিদ্ধি লাভ হয়। 

একফষ্িতম অধ্যায় । 

অপন্মাররোগের চিকিৎস]। 

পদার্থের বিজ্ঞানকে স্থৃতি বলে এবং অপ শবে তাহার পরিবর্জন 

বুঝায় । এই কারণে অপন্মার নাম হইল, এই রোগ প্রাণনাশক। 

মিথ্যা! আহার বিহার, অতিশয়, ইজ্্িয়ক্রিয়া বিরুদ্ধ'ব। মলিন আহার 
বিহার, বেগ-নিগ্রহ, অহিত এবং অশুচি ভোঙ্গন-জন্য কুপিত-মল, 

ব্যক্তির রজস্তমোগুণের প্রাধান্তঃ রজঃম্বল! গমন, কাম, ভয়, উদ্বেগ, 

শোক এবং ক্রোধে দ্বারা মন অভিহত হইলে অপন্মার রোগ 

জন্মে। সংজ্ঞাবহ শিরা সমন্ত দোষের দ্বার! ব্যাপ্ত হইলে রজন্তম 
গুণের প্রবল হয়, তও্প্রযুক্ত মুঢ় ও ভ্রান্তমন! হইয়া হস্ত পাদ 

বিক্ষেপ করে, জিহ্বা, ক্র ও নেত্রদ্বয়ের বিক্াতি জন্মে এবং দন্ত কিড়ি- 

মিড়ি, ফেনোদুগম? নেত্রদ্বর বিবৃত, ভূমিতে* পতন এবং অন্ন কাল 

পরে পুনধ্বার মংজ্ঞ। লাভ, এই লকল লক্ষণ ঘটে। ইহাকে অপন্মার 

বলে; ইহা! চারি প্রকার,_-বাত-জন্য, পিত্ব-স্ুন্য, কফষ-জন্য এবং 

সনিপাত-জন্য ণ হৃক্কম্প, শৃহ্যত1, স্বেদ, ধ্যান, মুচ্ছণ, “মুচতা এবং 

নিদ্রানা এইগুলি এইঞ্লোগের পুর্ব্ব লক্ষণ । বিকৃত কষ্ণবর্ণ পুরুষ 

ধর্শন করিয়া ও তাহ! ধরিতে আসিতেছে এইরূপ ভয় উপস্থিত হইয়। 

ফহাতে জ্ঞান নাশ হয় এবং কম্প, দন্ত-দংশন, স্বাদ ও ক" বমন 
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উপদ্রব জন্মে তাহাকে বাযু-জন্ত অপশ্মার বলে। বিকৃত ও পীতবর্ণ 

দর্শন করিয়া ও ধরিতে আসিতেছে এইরূপ ভয় প্রযুক্ত জ্ঞান নাশ 

হুইলে এবং তৃষ্ণা, গাত্রসস্ত।প; স্বেদ, মৃচ্ছ?, অঙ্গ জমূহের মৃছ করান 
ও বিহ্বলত1 এই সকল উপদ্রব জন্মিলে পিত্ত-জন্য অপন্মার বল] যায় । 

বিরুতসত্ব, শুরুবর্ণ দর্শন করিয়া! ও ধরিতে আসিতেছে এরূপ ভয় 

উপস্থিত হইল জ্ঞান শূন্য হইলে এবং শীত, বমনেচ্ছা, নিও, ভূমিতে 
পতন ও কফ-বমন এই সকল উপদ্রব জন্মিলে, শ্লেক্ষা-জন্ত অপন্মার 

রোগ বল! যায়। হৃদয়ে বেদন1, তৃষ্ণা, বমনেচ্ছ। প্রলাপ ও কৃজন 
এইগুলি রোগের সাধারণ লক্ষণ। সন্নিপাত-ধন্ত হইলে সকল দোষের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। অকারণে রোগ উপস্থিত হয় বিবেচনা করিয়। 

কেহ কেহ বলেন যে অপম্মার আগন্তক দোষজাত নহে। দোষের 

ক্রমশঃ উপযোগ, রোগের অন্নকাল স্থিতি এবং রোগের বহুবিধ 

উপদ্রব, পঞ্ডিতগণ' কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে । যেমন বর্ষ! হইলে ভূমিতে 
ষেকোন বীজ শরৎ্কালে. অন্কুরিত হয়, ০সইরূপ অল্পকাল স্থায়ী 

রোগও বদ্ধিত হুইয়। বিরিধ প্রকার উপদ্রব প্রদর্শন করে। অতএৰ 
অপন্মার নামক এই মহারোগও দোষ হইতে উৎপৃল্ন। উন্মাদের 

সকল প্রতীকার ইহাতে কর্তব্য । 

পুরাঁণ দ্বৃত পান ও অভ্যঙ্গে প্রশস্ত। গ্রহাঁধিকারে উক্ত যেগ 
সকল বিশেষ হিতকর। শজন।-বীজ, কট্ঙ্গ ( শোনাগাছ )১ সুরাখীজ, 

নিমছাঁলের রদ, চতুগু গোমূত্র এই সকল যোগে, তৈল পাক 

করিয়। অত্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে । গোধা, নকুল, সর্প, হরিখ, ভল্গুক, 
গে! ইহাদ্িগের পিত্ত সহষে[গে তৈল পাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে 
প্রয়োগ করিরে। উদ্ধাধোভাগ সংশোধন এবং শিরোবিরেচন 

প্রয়োগ করিবে। রুত্র ও তাহার গণ্দ্বেতার নিত্য: পূ কর! 

কর্তব্য। কুশথ, ষব, কুল, শশবীজ € গোক্ষুরী ), জটামাংসী;' দশমূল, 

হরীতব্ী ইহান্িগের কাথ, ছাগ-মুত্রধোগে পাক কর! দ্বৃত, বায়ুজন/ 
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অপস্মার রোগে হিতকর। বিদরিগন্ধাদিগণের কাথে ও হুগ্ধে ঘ্বত 
পাক করিয়া! কাকোল্যা্দিগণের চূর্ণ ও চিনি, মধু সহযোগে পিত্তজন্য 

অঞস্মার রোগে প্রয়োগ করিবে ।' আরগ্বধাদ্দিগণের কাথ মৃত্রবর্গে 

স্বত পাক করিয়া কটুকী, বচ ও ষুথা চূর্ণ সংযোগ করিবে । ইহা! 
শ্লেম্মজন্য অপন্মার রোগে হিতকর। 

দেবদাক, বচ, কুষ্ঠ, সর্ষপ, ত্রিকটু, হিঙ্ু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারু' 

হরিজন, ত্রিফলা, মুখা, করঞ্ীবীজ্জ, শিরীষবীজ, অপরাজিতা ও চিতে- 
মূল এই সকলের ক্কাথ ও চতুগুণ গোমৃত্রে ঘ্বত পাক করিবে । ইহার 
নীম সিদ্ধার্থক ঘ্ৃত। কৃমি, কুষ্ঠ, বিষ, শ্বীস, কফরোগ, বিষমজ্বর, 
ভূতগ্রহ, উন্মাদ এবং অপন্মার, ইহা দ্বারা শাস্তি হ্য়। 

দশমূল) সৌদাল-ছাল, মুর্গীমূল, বামনহাটী, ভ্রিফল1, সোদাল, 
হুরীতকী, ছাতিম, আপাঙ, পিলু, এই সকলের কন্ক চিরত।, নাষ্ট1- 

করঞ্জ, ত্রিকটু, চিতে, তৃবৃৎ্, পাঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্তামালতা, 

অনস্তমূল, কুড়, কটুকী, মদয়ন্তী, (কাঠ মন্ত্রিকা ), বচ, নীলিমী, বিড়ঙ্গ 

এই সকলের ক্কাথ এবং গাভীর হুগ্ধ, দধি; মুজর এবং গোময়-রস সহ- 

যোগে ঘ্বত পাঁক করিবে । ইহাকে পঞ্চগব্য ঘ্বত বলে, ইহ! দ্বার! 

সকল প্রকার অপন্মারের শাস্তি হয়। চাতুর্থক, ক্ষয়, শ্বাস এবং 
উন্মাদ রোগেও গুঁয়োজ্য। , 

অপস্মার রোগ বাযু-জন্য হইলে বস্তি, পিভ-জন্য হইলে বিরেচন 

এবং শ্লেশ্মজন্ত্য হইলে বমন প্রয়োগ করিবে । বামনহাণটী সহযোগে 
দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে শালিতওুলের পায়স প্রস্তত করিবে । শরীর 

সংশোধনের জন্য তাঁহা তিন দিবস ভোজন কক্গইবে । 

বামনহাঁটী ক্ছপ্ধে পাক করিয়া মধুর হইলে তুলিয়1* লইয়] শুষ্ক 

করিবে? সেই বামনগ্থাদীন্ত চূর্ণ তিন ভাগ এবং স্ুরাবীজ একভাগ 

মিলিত করিবে । পরে অন্য বামনহাটার কাথ প্রস্তত কাঁরয়] তাহণতে 

মণ্ডোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে এ সমস্ত দ্রধ্য একত্র নতন 
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কলসে নিহিত করিবে । তাহাতে গন্ধ ও রস বিশিষ্ট সুরা প্রস্তত 

হইলে রোগীকে পান করাইবে । অপস্বার রোগে শিরা বিদ্ধ করিবে 

ও মাঙ্গল্য ধারণ করাইবে । 

দিষষ্টিতম অধ্যায় । 

উন্মাদরোগের চিকিৎসা । 
উর্ধগত দোঁষ সমস্ত উর্ধগত শিরাঁপথ আশ্রয় করিয়া মনের মত্ত 

জন্মায় বলিয়া এই রোগকে উন্মাদ বলে। তিন দোষ ভিন্ন ভাবে 

বা! একত্র ভাবে কুপিত হওয়া! জন্য অথবা মানমিক ছঃখ জন্য, এই 

পঞ্চ কারণে জন্মে বলিয়া উন্মাদ রোগ পঞ্চ প্রকার এবং বিষ প্রযুক্ত 
অপর এক প্রকার, এই ছয় প্রকার বলা যায়। শ্বস্ব কারণানুসারে 

তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে এই রোগ অন্নকালের হইলে মদনামক 

রোগ বলা যায় | মোহ, মনের উদ্বেগ, কর্ণে শব শ্রবণ, দেহের 

কার্শত1, অতিশয় উত্সাহ, অন্নে অরুচি, স্বপ্রে কলুষ দ্রব্য ভোজন, 

বাষু কর্তৃক উন্মথন এবং ভ্রম, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্র 
উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়। 

দেহের রুক্ষত1) কর্কশ বাঁকা, শ্বাস) কার্শতা, অঙ্গের সন্ধির স্ফ,রণ, 

আস্ফালন, গান, নৃত্য, রোদন ও ভ্রমণ করা, বায়ুর প্রকোপ-জন্ঠ 

হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তৃষ্ণা, স্বেদ. দাহ,. অতি 

ভোজন, নিদ্রাহিনতা, হিম বাঁযু ও জলবিহারে অভিলাষ, তীব্র 

হিমজল প্রভৃতিতে অগ্রিশঙ্কা এবং দ্িবাভাগে নমভোমগ্ডলে তারকা 

দর্শন; এই 'গাল পিতৃজন্ত উন্মাদের লক্ষণ। বমন? অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের 

অবসাঁদ, অরুচি, কাস, স্ত্রী সংসর্গে অভিল'ষ অল্পমতি, নিদ্রাশীলতা, 

অল্প কথন অক্নাহারী, উঞ্ণটোসেবী, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, এই গুলি কফ- 
জন্য উদ্মাদের লক্ষণ । সন্গিপাত-জন্য হইলে পূর্বোক্ত তিন দোষের 
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লক্ষণ থাকে। সম্পূর্ণ লক্ষণ হইলে রোগ অসাধ্য হয় । সন্নিপাত-জন্য 

রোগ কেহ কেহ সাধ্য বলেন। চোর, রাজপুরুষ বা শত্রু প্রভৃতির 

দ্বার] অতিশয় ত্রাদিত হওয়। প্রযুক্ত, মনের অতিশয় ক্ষোভ প্রযুক্ত ব1 

স্ী$নংসর্গের আতিশর্ধ্য প্রযুক্ত, মনের উৎ্কট বিকার জন্মে। তজ্জন্য 

হতসংজ্ঞ হইয়া মনের অভিমত নান! প্রকার কথা জল্পনা করে। 

মুউ্ভাবে গান, হাম্ত বা রোদন করণ, চক্ষু রক্তবর্ণণ বল ও ইন্দ্রিয় 
প্রভাবের হীনি, দরঁন-ভাব, মুখ শ্তাব বর্ণ এবং সংজ্ঞাহীনত1, এই গুলি 
বিষজন্য উন্মাদ রোগের লক্ষণ । 

উন্মাদকোগে রোগিকে অগ্রে স্সিপ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া তীক্ষ- 

রূপে বন ও বিরেচন" কৃরাইয়। শিরো! বিরেচন প্রয়োগ করিবে । 

সর্ষপ তৈল সহযোগে বিবিধ প্রকার অবপীড়ক দ্রব্যের চূর্ণ নস্তে প্রয়োগ 
সর্বদ! কুন্ধুর ও গোমাংন যোগে ধূপ প্রদান করিবে । সর্ষপ তৈলযোগে 

নস্ত "ও অভ্যঙ্গ হিতকর। অদ্ভুতদর্শন করাইবে এবং প্রিয়জনের বিনাশ 

অবণ করাইবে। ভীষণাকার মনুষ্য, হস্তী ও নির্বিষ সর্পের দ্বার! 
সর্বদা ভয় দেখাইবে। পাঁশের দ্বারা বন্ধন করিয়া কশাঘাতের দ্বারা 

তাড়ন1 করিবে। তৃণাগ্নির দ্বার ভয় প্রদর্শন করিবে। প্রতুদ নামক 

শত্ের দ্বার! মন্স্থান ব্যতিরেকে শরীর বিদীর্ণ করিবে । তিন দিবস 

অন্তরে যবাঁগু ব1 জল সহযোগে শক্ত, অথবা জল সহযোগে কুলথ 

কলাই আহারার্থে প্রদান করিবে । মুখ প্রিয় অথচ অগ্নিকর দ্রব্যই 

উন্মাদ রোগির পথ্য । 
বিড়ক্গ, ভ্লিফলা, মুখা, মঞ্িষ্ঠা, দাঁড়িমঃ উৎপল, শ্তামালতা, এল- 

বালুক, এঁলা ইচ, রক্তচন্দন, দেবদারু, বালা, হরিদ্রা কুষ্ঠ, চাকুলে, 

অনন্তমূল, রেণুক, ভেউড়ি, দন্তী, বচ, তালীশ,» নাগকেশর ও মালতী 

পুষ্প এই সকল, দ্রষ্যের কন্ক এবং দ্বিগুণ ছুপ্ধের সহিতৎ্ৃত্ত পাক 
করিবে ৭ ইহাকে কল্যঞজ স্রত বলে-গুলস, কাস, জর; শ্বাস, ক্ষয় এবং 

উন্মাদ (রোগের শাস্তিকর। 
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পূর্বোক্ত সকল দ্রব্যের কন্ক এবং চত্তগুণ দুগ্ধ সহযোগে ত্বৃত পাক 
করিয়া কাকোল্যাদিগণের প্রক্ষেপ দিবে । ইহাকে মহাকল্যাণ-দৃত 

ধলে। ইহাদ্বীরা অপন্মার, গ্রহ, শোব, ক্লীবত্ব, কায এবং বন্ধ্যা- 

দোষ নিবৃত্ত হয়। ৃ 

বালা, কুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, কটুকী, এলা ইচ, হরিদ্রা, দারুসতরিজ্রা, ভাসা, 
হিন্গু, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, যমানী, কাকোলী, মেদ, যষ্টিমধু; পদ্মকাষ্ঠ 
এই সকল দ্রব্যের কন্ধ, চত্তগুণ ছুদ্ধ এবং শর্করা সহযোগে ঘ্বত পাক 
করিবে। গ্রহজু্ বালক, হুষ্ট ও অল্প মেধ বিশিষ্ট পুরুষ এবং বন্ধ্যা 

স্রীলোকের পক্ষে ইহা ব্যবহার্ধ্য। ইহাকে ফল দ্বত বলে । 

বামনহাটা, রাখাল শশ!, বিভৃঙ্গ, ত্রিকটু” হিঙ্কু, সুরা, রুদ্র্গটা, 
লশুন, রান্না; গুল, কৃষ্ণ তুলসী, বচ, জ্যোতিম্মতী (ন ফট্কী), 

হন্ডীর বিষ্া, অনন্তমূল, হরীতকী, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, এই সকল সম- 

ভাগে গজমুত্রে পেষণ ও ছায়া! শুফ করিয়া! বর্তী নির্মাণ করিবে। 
উহা অবপীড়ে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গেঃ নস্যে, ধূমে এবং লেপনে ব্যবহার 

করিবে । অপন্মার ও গ্রহ্থাধিকার বিহিত ক্রিয়া সকলও এস্ডলে 

কর্তব্য । দোষের শান্তি হইলে স্নেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে । 

শোকজন্য উন্মাদে শোকশল্য অপনয়ন করিবে । সকল প্রকার 

উন্মাদে চিত্তের প্রসাদ জন্মান অতি কর্তব্য। ষদরোগে অর্থাৎ 

উন্মাদের প্রথমাবস্থায় মৃদুক্রিয়া করিবে । বিষ-জন্য রোগ হইলেও 

মুদুক্রিয়া এবং বিধন্ ক্রিয়! কর্তব্য। 

তম অধ্যায়। 

. রসভেদের বিবরণ । | 

দোষে পঞ্চদশ প্রকার প্রদরণ পুর্বে বলা হইফ্লাছে। সেই সকল 

দোঁষের শুলে ত্রিষষ্টি প্রকার রসভেদ প্রযোছ্তি হয় *। দোষ দকল 
০ ডি তি 7 ই 

যে যে রোগে যে যে দোষের শান্তি করে তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে এবং 
সণ 
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বিদগ্ধ ও অবিদঞ্ধ বিবেচনা করিয়! এই ত্রিষষ্টি প্রকার রস ব্যবহণর 
করিবে। ছয় রসের মধ্যে এক একটিকে মুল করিয়া অপর গুলি 

ক্রমশঃ এক একটি তাহার সহিত মিলিত করিলে ত্রিষষ্টি প্রকার হয় । 

১দ্বিকভাবে মিলিত হইলে, মধুর রস পঞ্চ প্রকাঁর, অস্ন, চুরি প্রকার, 
লবণরস তিন প্রকার, কটুরস ছুই প্রকার, তিক্ত কষায় মিলিত হইয়। 
এক প্রকার হয়। এমধুরান্ন, মধুর-লবণণ মধুর- -তিক্ত, মধুর-কটু, মধুর- 
কয়ায়, মধুয রস “এই পঞ্চ প্রকার । অস্র-লবণ? অক্্-কটু, অশ্র-তিক্তঃ 

এবং অস্র-কষায়ঃ অম্প রস চারি প্রকার। লবণ-কটু, লবণ-তিক্ত, 

লবণ-কষাঁয়, লবণ রস তিন প্রকার। কটু তিক্ত এবং-কটু, কটু রস 

এই ছুই প্রকার । তিক্ত-কৃষায়, তিক্ত রস এক প্রকার । 

মধুরায্-লবণ, মধুরাম্তকটু, নধুরাম্্তিজ্ত, মধুরাম্রকযাঁয়, মধুর- 

লবণ-কটুঃ মধুর-লবণ-তিক্ত; মধুর-লবণ-কষাঁয়, মধু'র-কটু-তিক্ত, মধুর- 

কটু-কষায়, মধুর-তিক্ত-কষায়, মধুর-রস-মুলক ত্রিক সংযোগে এই দশ 
বিধ হইয়া থাকে । অম্র-লবণ-কটু, অক্্-লবণ-চিক্ত, অয্ন-লবণ-কষায়, 

অন্ন-কটু-কয়ায়, অশ্ন-কটু-তিক্ত, অন্ন-তিক্ত-কষায় এই ছয় প্রকার অস্্ 

রসমূলক। লবণ-কটু-তিক্ত, লবণ-কটু-কষায়, লবণ-তিক্ত-কষায় এবং 

কটু-তিক্ত-কষায়, ভিন তিনটি মিলিত হইয়া এই বিংশতি প্রকার 

ভেদ হয়। 

চারি চাঁরিটি মিলিত হইয়া মধুর রস দশ বিধ, অল্ন রস চারি 

প্রকার এবং লবণ এক প্রকার" হইয়া থকে। যথা -মধুরাগ্্-লবণ- 
কটুক,. মধুরান্র-লবণ-তিক্ত, মধুরাকলবণ-কষায়, মধুরাম্্-কটু-তিক্ত, 
মধুরান্্-কর্টু-কষায়, মধুর-লবণ-তিক্ত-কটু, মধুরাম্-তিক্র-কষায়) মধুর- 

লবণ-কটু-তিক্র; মধুর-লবণ-কট-কষায়, মধুর কবণ-তিক্ত-কষায় এই 
রন 2 2 - 

পরম্পর সংযোগ হইগা! দোষেরও ততিন্নতা শ্বত্রস্থলে প্রদশশিত হইয়াছে । এক্ষণে ছয় 

প্রকার রর্সঈ্পরম্পর মিলিত *্ইক্। কত প্রকার হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত 
ডি 

হউতেছে। 
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দশবিধ মধুর রস মূলক । অমু-লবণ-কটু-তিক্তঃ অম লবণ-কটু-কষায়, 
অমু-লবণ-তিক্ত-কষায়, অমূ কটু-তিক্ত-কষায়, লবণ-কটু-তিক্ত-কষায়, 

চারি চারিটি করিয়া এই পঞ্চদশ প্রকার রসভেদ হইয়! থাকে। 
মধুরামু-লবণ-কটু-তিক্ত, মধুরামু-লবণ-কটু-কষায়, মধুরাক্্লবণ- 

তিক্ত-কষায়, মধুরামূ-কটু-তিক্র-কষায়। অক্ন-লবণ-কটু-তিক্ত-কষায়ঃ 
পাচ পাচটি মিলিত হইয়া এই ছয় প্রকার রস ভেদ হুইয়া থাকে। 

ছয় রসমিলিত হইয়া এক প্রকার হইয়! থাকে । যথা-মধু- 

রাষ্্-লবণ-কটু-তিক্ত-কষায়। এবং ছয় রস পৃথক ভাবে ছয়টি হুইয়। 

থাকে । এই ত্রিষষ্টি প্রকার রস-ভেদ বল! হইল, দোষ'ভেদে ইহাঁ- 
দিগকে প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

চতুষষ্টিতম অধ্যায় । 
স্্্্সশ 

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি। 

পুর্বে সুত্র স্থানে বল! হইয়াছে যে বাঘুঃ পিত্ত, কফ, অগ্নি, সপ্ত 
ধাতু এবং মলের ক্রিয়া সমভাবে থাকিলে এবং মনঃ ও ইন্দ্রিয় প্রসন্ন 
থাকিলে স্থস্থ বল! যায়। সেই স্বাস্থ্যরক্ষাই চিকিৎসার প্রয়োজন । 

ভাহার নিয়ম পূর্বে নংক্ষেপে বল! হইয়াছে, এক্ষণে তাহ বিস্তার 
পূর্বক বল! যাইতেছে । যে যে খতুতে দেহে যে যে দোষ কুপিত হয় 
ও তাহাতে যে যে রস প্রয়োজ্য সেই সেই দোষের শান্তিকর রস 
সেই সেই খতুতে প্রয়োগ করিবে । বর্ষাকালে শরীর: (ঘর্মাভাবে ) 

ভি থাকে এবং না হয়ঃ এজন্য, পি অতিশয় কু পিত হয়। 

কটুরস: ঘি ও দ্রব্য পান করিবে । অধিক লিগ্ধ রা অধিক রক্ষ ন1 
হয়, অগ্নিকর এবং উষ্ণ এরূপ অন্ন ভোজনগক্লরিবে এবং ঝুষ্টির জল, 

অথব! উষ্ণ জল শীহল করিয়া মধু সৃহয়েগে পর রুরিবে। দিবাঙাগে 
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নভোমগ্ডল মেঘ; বায়ু ও শীতল জলে সঙ্কুলিত থাকে এবং ওষধি 

সমন্ত নূতন জাত বলিয়া! ভোজনবিদদ্ধ (অস্রভাব) প্রাপ্ত হয়, এ 

কারণ তৎকালে ব্যায়াম, অতিশয় জল পান, স্ত্রী-সংদর্গ এবং আতপ 

সেবন কর্তব্য নহে। বর্ষাকালে ভূমি হইতে যে বাষ্প উদ্দত হয় তাহা 
পরিহার জন্য শূন্যে শয়ন করিবে। 

শীতকাঁৈ গুপুতর আবধ়ণ বিশিষ্ট এবং অগ্নিযুক্ত গৃহে বাস 
করিবে । এই কালে দিবানিদ্রা এবং অঙ্গীর্ণকর দ্রব্য ভোঁজন পরিত্যাগ 

করিবে । শবৎকালে কষায়, মধুর এবং তিক্তরস সেবন করিবে। 

এই কালে সকল জলই নিন্মূল, স্থতরাং হিতকর হুইয়! থাকে । হৃপ্ধ, 

ইক্ষু-বিকৃতি, মধু; শালি তুল, মুগ ও জাঙ্গল পণুর মাংস ভোজন 

করিবে. কমলোত্পল-শালী সরোবরে সন্তরণ করিবে । সন্ধ্যাকালে 

চন্দনাদ্দি লেপন করিবে । তিক্ত ঘ্বত পান এবং রক্ত মোক্ষণ করিবে! 

বর্ষাকালে যে পিত্ত সঞ্চিত হয় তাহ! এই কালে বিরেচনের দ্বার! 

নিঃসারিত করিবে। তীক্ষ অমন, উঞ্ণ ক্ষার, দিবা-নিদ্রা, রৌদ্র, 

রাত্রি জাগরণ এবং মৈথুন পরিত্যাগ করিবে । মধুরঃ শীতল নির্মল 

জলও মদ্যপান করিবে। চন্দন ও কপুররিবাসিত নির্মল লঘু বস্ত্র 

পরিধান করিবে । মাল্যধারণ ও যুক্তি অনুসারে সীধু পান করিবে। 

যাহ1 কিছু পিত্তশাস্তিকর তাহা! ,এই কালে সেব্য। 

হেমস্তকাঁল শীতল এবং ক্ষ, এই কালে সুর্যের কিরণ মন্দ এবং 
আকাশ-মগুল ব্লাযু কর্তৃক আকুলিত হইয়া থাকে, এ কারণ শীত 

কর্তৃক কোষ্টিস্থিত বায়ু কুপিত হয়) শীতসংস্পর্শজন্য অস্তরস্থ অগ্নিও 

পিশীককত হইয়া শরীর্স্থ রস উচ্ছোষিত করেে। এই কালে লবণ 

ক্ষার, তিক্ত অস্ত্র ঞব কটুরস বিশিষ্ট ঘ্বত-তৈল-যু'্ত হিম অনর্থহতকর। 

ভু পা্নীয পাঁন, অগুক্থঞন্ডভন লেপন, তৈল মর্দন পূর্বক স্থখোদক- 

পূর্ণ জলধারে অবগাহন, দ্ধীশেয় বস্ত্র বিস্তার পুর্র্বক,মহৎ শয্যাক় 
শয়ন, স্ত্রী-সংমর্গ, মধুর, তিক্ত, কটু, অস্) লবণ এই সবষ্পী রস বিশিষ্ট 
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অন্নপান, তিল, মাষ, শাক, দধি, ইক্ষুরিকার, শালি সুগন্ধ অন, গ্রসহা 
(কাকাদি পক্ষী ), আনৃপ (মহিষ বরাহাদি ), ক্রব্যাদ (মাংসভোজী 
পশড পক্ষ), বিলশায়ী এবং জলচরগণের মাংস, উত্তম মদ্য এবং 
অপর যাহ! কিছু বলকর তাহ] সমস্ত হেমন্তের সমাগমে পুষ্টি-অভিলাষী 
ব্যক্তি ভোজন করিবে । নূতন ধান্যের অননও এ কালে ভোজন কর! 
যাইতে পারে। শিশির কাপে এই নিয়ম অবলম্বন করিবে । 

হেমস্তকালে যে সকল শ্প্নেম্সা সঞ্চিত হয়, বসন্ত কালের উষ্ণতা 
প্রযুক্ত তাহ! কুপিত হইয়! নান! প্রকার রোগ জন্মায়। তজ্জন্য 
বসস্তকালে অস্্ মধুর ক্সিপ্ধ ও লবণ রস এরং 'গুরুপাক আহার বর্জন 
করিবে । বমনার্দি করিবে। ষষ্টি ধান্যের অন্ন, যব, মুদ্গ নীবার, 
কোদ্রব এই সকল অন্ন, লব বিষ্কির ( ময়ূর তিত্তিরাদি পক্ষী ) এই 
সকল মাংসের রস বা যৃষ সহ ভোঁজন করিবে । পঁটোল; নিশ্ব, 
বার্তা এবং অন্যান্য তিক্দ্রব্য সেবন করিবে । মধ্বাসব, অরিষট, 
সীধু, দ্রাক্ষাসব পাঁন করিবে । ব্যায়াম, অঞ্জন, ধৃূম, তীক্ষ কবলগ্রহ, 
স্ুখোদক দেবন ও তাহাতে সকল ক্রিয়া! সম্পাদন; তীক্ষ, রুক্ষ, কটু, 
ক্ষার, কষায়, ঈষহুষ্ণ দ্রব-বর্জিত দৃব্য ভোজন ও অল্পমধুর রস 
বিশিষ্ট যব ও মুদগ প্রভৃতি ভোজন, ব্যায়াম, পথশ্রম, নির্ব্াত- -গৃহ- 
সেবন, আলেপন, নান, রমণীসঙ্গ, এবং বন-বিছার, বসস্তকালে এই 
গুলি হিতকর। হেমস্তকালের সঞ্চিত শ্রেম্বাও - একালে নির্হরণ 
কর্তব্য । তজ্জন্য শিরোবিরেচন, বমন, নিরুঢ় বস্তি, কৃবলগ্রহ প্রভৃতি 
প্রয়োজ্য। 

নিদাব কালে, লধুর ও স্ষিপ্ধ রস, দিবানিদা', গুরুপাক, দুব দৃব্য 
ভোজন,4ব্যায়াম, উষ্ণ আহার, পরিশ্রম, মৈথুন, অতিশোষণ-কর 
ভাজন বা ক্রিয়া! ও পিত্তকর-রষ পরিত্যগণ্তভুরিবে । সরোধ্বির, নদ্দীঃ, 
মনোহর বন, চন্দন মাল্য, পদ্ম উৎপলৃ, তালনৃততব্যজন, পতন গৃহ, 
ঘর্মকালে অনি লঘু ব্, শর্করা বা! খণ্ডের সুগন্ধি হিম পানক (সরবত), 
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শর্করা-যুক্ত মন্থ, এবং শীতল দ্বত যুক্ত মধুর দ্রব দ্রব্য ভোজন, এই 
কালে হিতকর ৷ রাত্রিকালে শর্করা! সহযোগে মধুর হুপ্ধ সহ ভোজন 

করিঢরে। চন্দন লেপন পূর্ব্বক মন্দ-বাযু সঞ্চারিত স্থানে প্রশ্ফ,টিত- 

কুম্থুম-বিকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিবে । 

তাপাত্যয়ে- অর্থাৎ প্রাবৃটুকালে মধুর, অন্ন লবণ এই তিন গুরু- 
পাক রস ঠিতকরণ ঈষদছুষ্ণ ছঞ্ধ, মাংস রস, তৈল, ঘ্বত, সকল 
প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য এবং অভিষ্যন্দী দ্রব্য এই কালে হিতকর। 
নিদাঘ-সঞ্চিত-বাঁয়ু এই কালে কুপিত হয়ঃ অতএব বাযু-শাস্তিকর 
ক্রিয়া! সকল করিবে। এই কালে নদীজল, রুক্ষ উষ্ণ জল এবং 

অন, রৌদ্র, ব্যায়াম, দিবা-নিদ্র;ঃ এবং জ্ত্রীসমাগম বর্জন করিবে । 
পুরাতন বব, ষাট ধান্য, গোধূম ও শালিধান্য তোজন. করিবে । 

নির্বধাত গৃহ মধ্যে কোমল শধ্যাঁয় শয়ন করিবে । এই কালে বৃষ্টির 

জল সমল সুতরাং বিষ তুল্য । অন্যান্য কালে বর্ষার জল উপাদেয় 

হইলেও এই কালে কুপিত বায়ুর শাস্তির জন্য নিরঢ় বস্তি প্রভৃতি 
বায়ু-শান্তিকর ক্রিয়া করিবে । খতুভেদে এই নিয়ন অন্ুপারে কার্য 

করিলে খতৃজন্য রোগ কদাচ জন্মে না। 

অতঃপর দশ প্রকার অন্ন সেবনের নিয়ম বল যাইতেছে । শীতল, 

উষ্ণ, শ্সিদ্ধ, রুক্ষ, দ্রব, শুষ্ক, এককালিক, দ্বিকালিক, ওষধযুক্ত» 
মাজাহীন, এই দশবিধ অন্ন দোষ শাস্তির পক্ষে প্রশস্ত । তৃষ্ণা১ 

উষ্ণতা, মদ এঝু দাহ পীড়িত, রক্তপিত্ত এবং বিষ-রোগী, মুচ্ছ?-রোগী 

এবং স্ত্রী সমমীগমে ক্ষীণ, এই সকল রোগীর পক্ষে শীতল অন্ন প্রশস্ত । 

কফ-বাত রোগে বিরেচনাস্তে, ন্সেহপায়ী ও ক্রিত্নক্্দহীর (ব্রণরোগী ) 

পক্ষে উষ্ণ অন্ন প্রশস্ত । বাতিক, রহ্গদেহ, 'ব্যায়াম-কর্ষিত. এবং 

ব্যায়াম শীর্লের পক্ষে নিথ্চজন্ধ গ্রশত্ত 4 মেছুর, স্থল, মেহররোগ বা 

লোকটা দেহের পক্ষে রুক্ষ নর প্রশস্ত । শুফ দেহ, পিপাসার্ড ব। 

ুর্বলের পক্ষে দ্রব অন্ন প্রশস্ত । মেহরোগে এবং ব্রণ “রোগে শরীর 
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ক্রি থাক! প্রঘুক্ত গু অন্ন গ্রশস্ত।' র্ববাগ্সি ব্যক্তির পক্ষে একবার 

মাত্র অন্ন ভোঁষন প্রশস্ত । সমাগ্রি বাক্তির পক্ষে দ্রিবারাত্রি উভয়- 

কালে' অন্ন ভোজন প্রশত্ত। ওষধ-দ্বেবীর পক্ষে ওষধ-যোগে' অর 

প্রশস্ত । হূর্ধলাগ্নি রোগীর পক্ষে মাত্রাহীন অর্থাৎ অতি অল্প পরিমাণে, 

অন্ন প্রশস্ত.। এই নিয়মে আহার প্রদান করিলে দোষের শাস্তি হয়। 
অতঃপর দশবিধ ওষধ সেবনের কাল. বল! যাঁইতৈর্ছে। নির্ভন্ত, 

প্রাগ্ভক্ত, অধোভক্ত, মধ্যভক্ত; অস্তরাভক্ত, সভক্ত, সামুদগ, মুহুমুভুঃ, 
গ্রাসাস্তর এই দশটি ওষধ (েবনের কাল কেবলমাত্র. ওষধ সেবন 
করিলে নির্ভক্ত বল যায় । অন্নহীন ওষধ অর্থাৎ ওষধ সেবন করিত্ব! 

কিছুমাজ ভোজন ন। করিলে ওবধের বীর্যের আধিক্য হয়; তাহাতে 

শীঘ্র রোগ শাস্তি হয়। বালক, বুদ্ধ, যুবতী কোমলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে 

এরূপে গঁষধ সেবন করা অতিশয় গ্লানিকর এবং বলক্ষয়কর। 

আহারের পূর্বে ওষধ সেবনের নাম প্রাগ্ভক্ত । এরূপ ওষধ 
সেবনে শীঘূ পরিপাক হয়, বলের হানি হয় না, এবং মুখ হইতে 
নির্গত হয় না। ইহাতে বল-বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধ, শিশু, ভীরু, এবং 

সত্রীগণের এইরূপ ওষধ সেবন বিধের | 

ভোজনান্তে ওষধ সেবনের নাম অধোভক্ত বল! যায়। ইহাতে 
শরীরের উর্দভাগস্থ বহুবিধ রেগের শান্তি হয়, এবং বল জন্মে । 

ভোজনের মধ্যে সেবন করাকে মাধ্যভক্ত বলে। ইহাতে ওষধ- 
বীষ্য সর্বঙ্গেহে বিসারিত হয় না) দেহের মধ্যভাগস্থ সকল রোগের 

শান্তি করে। ্ | 

ভোজনের পূর্ব এবং পরে সেবন করার নাম অন্তরাভক্ত। ইহা 
হৃদ্য, বল্গর্বর এবং অগ্রিকর। 

ওষধ সহযোগে অন্ন প্রস্তুত করিয়! এস্বন করাকে সওক্ত বলে। 
অবল।, বালক, বৃদ্ধের পক্ষে এইরূপ ওষ& সেননীয় । 

ভোজনের' প্রথমে ও শেষে লেবনের নাম মুগ । উর্ধ অধঃ 
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গতি খাকিবো এরূপ সেবন কর! বিহিত, একন্য 
বলে। 

ছত হউক বা অন্ধ রহিত. হউক সর্বদা! সেবনের-নাষ 

কাশ, হিকা ও বষনরোগে এইকপ সেবন কর্তব্য 1 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে গ্রাসাস্তর বলে। 

শ্বাসাদি রোগে লেহনীয় ওষধ এইরুপে সেবনীয়। 
ওবধের কাঁল। পুরীষ, সূত্র ত্যাগ করিয়া দেহ 

শুদ্ধি হইলে, হুদয় নিম্বল ও বায়ু সরল হুইবে, ক্ষুধার 
শিথিল হইলে, আহার প্রদান করিৰে। 

সম্পূর্ণ । 






